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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

УКРАЇНСЬКА КРИЗА ЯК ТЕСТ НА МІЦНІСТЬ ЄВРОСОЮЗУ 

Українська криза, спричинена російською агресією, стала тестом на 
випробовування міцності Європейського Союзу. Значна частина правлячої еліти в 
країнах ЄС виявили неготовність на ділі відстоювати ті загальноєвропейські 
цінності, про які вони так люблять говорити. 

Під час нинішньої виборчої кампанії до Європарламенту 
домінують заяви на підтримку України та про необхідність більш 
жорстких санкцій щодо Росії. Відповідної позиції дотримуються 4 з 5 
найбільш вірогідних кандидатів на посаду нового глави Єврокомісії – представник 
Європейської народної партії Жан Клод Юнкер, від соціалістів – Мартін Шульц, 
лібералів – Ґі Верховстад та «зелених» – Франциска Келлер.  

З іншого боку, все очевиднішими стають зв’язки із Росією цілої 
низки європейських правих та лівих партій, які також будуть широко 
представлені в Європарламенті: Британська національна партія, 
Шотландська національна партія, Партія незалежності Об'єднаного Королівства, 
французький Національний фронт, Фламандский інтерес, Партія свободи, 
Європейські об'єднані ліві, угорський «Йоббік» та інші. Виступає проти санкцій 
щодо Росії і один із можливих претендентів на посаду глави Єврокомісії – 
представник європейських лівих Алексіс Ціпрас. Характерно, що більшість 
«прихильників Росії» одночасно виступають проти ініціатив, спрямованих на 
посилення інституційної єдності та енергетичної незалежності Євросоюзу, 
формування спільної безпекової та оборонної політики.  

Співчуття більшості європейських виборців до України, вірогідно, 
зіграло не останню роль у тому, що в останні тижні перед виборами 
Європарламенту до Києва зачастили високі гості із ЄС. Так, 6-7 травня в 
Києві перебував із візитом глава МЗС Великобританії Вільям Хейг. 12 травня до 
Києва прилітав президент Ради ЄС Херман ван Ромпей. 16-17 травня Київ 
відвідали єврокомісар Штефан Фюле, Міністр закордонних справ Польщі 
Радослав Сікорський, глава МЗС Швеції Карл Більдт. Останні пообіцяли Україні 
підписати економічну частину Угоди про Асоціацію вже 27 червня 2014 р. і 
безвізовий режим з середини 2015 р., а також пригрозили Росії новими санкціями 
в разі зриву виборів президента України. Такі візити єврочиновників важливі з 
точки зору підняття «бойового духу» українського народу, бо свідчать, що він не 
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наодинці із російською агресією. З іншого боку, і українська, і російська влада 
добре знають ціну передвиборчим обіцянкам, тож формування реальної позиції 
ЄС щодо «підтримки» України будуть очікувати після завершення виборів до 
Європарламенту. 

Проте вже зараз можна прогнозувати, що анонсованих 
секторальних економічних санкцій проти Росії так і не буде. З цього 
приводу Міністр фінансів США Джейкоб Лью заявив, що при запровадженні 
санкцій слід діяти так, щоб не нашкодити економіці США та ЄС; Міністр 
закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 13 травня у Брюсселі висловив 
аналогічну думку1. Крім того, єврокомісар з енергетики Ґюнтер Еттінґер заявив, 
що ЄС не буде запроваджувати санкції в найбільш болючій для російської 
економіці галузі – енергетичній: «Ми у ЄС погоджуємося, що енергетичний 
сектор, зокрема газовий, не підходить для списку можливих  санкцій проти 
Росії»2. Яскравою ілюстрацією «серйозності» санкцій є також запрошення 
президентом Франції Франсуа Олландом лідера держави-агресора Володимира 
Путіна – взяти участь у заходах з нагоди 70-річчя висадки союзницьких військ у 
Нормандії.  

Політичні ініціативи Євроатлантичної спільноти з врегулювання 
української кризи також не відзначаються ефективністю. Після 
очевидного провалу квітневих Женевських домовленостей через відсутність у Росії 
намірів виконувати їх, на початку травня Міністр закордонних справ Німеччини 
Франк-Вальтер Штайнмаєер і Верховний представник ЄС з питань закордонних 
справ і політики безпеки Кетрін Ештон не знайшли нічого кращого, ніж 
запропонувати провести нову Женевську зустріч. Але оскільки Київ не погодився 
на вимогу Москви запросити керованих нею сепаратистів в якості повноправних 
учасників Женеви-2, європейцями було запропоновано іншу ініціативу, що 
імітує миротворчу діяльність, – т.зв. «дорожню карту» ОБСЄ. 

Характерно, що ОБСЄ надіслала Києву свою «дорожню карту» 8 
травня, наступного дня після візиту голови ОБСЄ Дідье Буркгальтера до 
Москви, де він обговорив цей документ із Володимиром Путіним. 
Вірогідно, після квітневого захоплення в заручники російськими бойовиками 
делегації ОБСЄ в Слов’янську, керівництво ОБСЄ вирішило, що свої кроки щодо 
України їй слід тісніше узгоджувати із Москвою (спірне рішення, враховуючи, що 
Росія і є джерелом та спонсором конфлікту). 

Якщо говорити про реальну, а не декларативну підтримку 
євроатлантичною спільнотою України, то вона наразі зводиться до 
двох важливих пунктів: 

- економічна допомога, яка полягає у рішенні МВФ про виділення 
Україні $17 млрд. кредиту stand by (з яких $3,2 млрд. вже надійшли); розміщення 
єврооблігацій на $1 млрд. під гарантії США; підписання угоди про надання 
Євросоюзом €1 млрд. кредиту та €355 млн. макрофінансової допомоги; а також 
тимчасове скасування Євросоюзом 98% мит для українських товарів; 

- намір ОБСЄ направити близько тисячі спостерігачів на вибори 
президента України (таку кількість задекларував Генсек ОБСЄ Ламберто Дзанньєр 
під час візиту до Києва 9 травня). 

Недооцінювати важливість цих рішень не можна, хоча не варто й забувати, 
що вони можуть дати позитивний ефект лише в комплексі із низкою інших 

                                                             
1
 U.S. With EU Plays Down Industrywide Sanctions on Russia. - http://www.bloomberg.com/news/2014-05-13/u-s-

plays-down-russian-sectoral-sanctions-over-retaliation-risk.html. 
2
 Газовий сектор не підходить для списку можливих санкції проти Росії – Еттінґер. - 

http://www.radiosvoboda.org/content/article/25387993.html. 
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політичних, економічних та військових заходів, які реально змусять Росію 
зупинити агресію. Інакше всі виділені мільярди допомоги можуть бути 
«з’їдені» витратами на оборону від російської агресії і на компенсацію 
колосальних економічних збитків, які ця агресія спричинила в східних 
областях України.  

 

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ 

05.05.2014. Заява Кетрін Ештон щодо жертв пожежі та 
насильства в Одесі  

«ЄС глибоко засмучений багатьма смертями та пораненими у вчорашніх подіях, що 
відбулися в Одесі. Євросоюз висловлює свої щирі співчуття сім’ям усіх жертв сліпого насильства. 

Факти, що призвели до трагічної втрати такої великої кількості людських життів, мають 
бути встановлені за допомогою незалежного розслідування. Водночас усі відповідальні за такі 
кримінальні дії мають постати перед правосуддям. 

ЄС закликає усіх проявляти максимальну стриманість та не використовувати цю трагедію 
для підігрівання більшої ненависті, розбіжностей і безглуздого насильства. 

Це має стати приводом для роздумів і нагодою для усіх українців зібратися разом та 
віднайти шляхи подолання розбіжностей, що їх було штучно підігріто в останні місяці. Зараз усі 
політичні сили мають усідомити свою відповідальність та вдатися до мирного і всеохопного діалогу 
з пошуку спільного шляху виходу з кризи. 

Усі підписанти спільної Женевської заяви від 17 квітня повинні активізувати свої зусилля 
для її впровадження. ЄС, зі свого боку, повністю налаштований та продовжить робити усе можливе 
у цьому напрямі». 

Сайт Представництва ЄС в Україні 

12.05.2014. Коментар: Фатальна нерішучість Європи розв´язує 
руки Путіну 

Досі Євросоюз уникав широкомасштабних економічних санкцій проти Росії. Однак лише 
вони могли б подіяти на Путіна, вважає оглядач DW Кристоф Гассельбах. 

Цими днями Європейський Союз безпорадно спостерігає за тим, як руйнується старий-
добрий світовий лад. У цьому світовому ладі Схід та Захід мирно співіснували. Була повага до 
територіальної цілісності інших, кордони якщо і змінювалися, то лише за взаємною згодою, на базі 
переговорного процесу та з урахуванням захисту меншин. 

Брюсселю, схоже, й досі важко перелаштуватися на нові-старі геополітичні реалії – на 
політику сили, на геополітичне й мілітаристське мислення. Вочевидь, поки що ЄС узагалі не 
збагнув, що російська анексія Криму – це початок нової ери, яка стає чимраз відчутнішою. Що 
рано чи пізно Росія таки здобуде Східну Україну, якщо так піде далі. 

Президент Путін нізащо не відмовиться від своєї ідеї відновлення колишньої радянської 
величі. Принаймні кілька заморожених банківських рахунків його не залякають. Тому всі 
брюссельські пропозиції діалогу, звернені до Росії, врешті зустрічають порожнечу. А путінські 
поодинокі "кроки назустріч" – суто тактичного характеру. І, до певної межі, він цілком готовий 
терпіти економічні втрати та ізоляцію. 

Путін святкує національний підйом. 
Отже, ЄС підкрутив гайки санкцій трохи сильніше. Цікаво, на кого європейці хочуть ними 

вплинути? Точно не на Путіна. Адже той підйом національної гордості, яким російський президент 
міг насолоджуватися на травневих парадах, вартий кількох невдоволених олігархів та ослаблення 
рубля. А якби ЄС схотів, він міг би справді відчутно подіяти на Росію. 

Для цього йому треба було лише дістати з шафи найбільшу "дубину" широкомасштабних 
економічних санкцій. Але багато урядів європейських країн цього остерігаються, оскільки не 
хочуть завдавати цим збитків собі – як економічних, так і політичних. Звісно, Росія економічно 
більш залежна від ЄС, ніж ЄС від Росії. Але є інший бік медалі. У той час як політики на Заході 
мусять зважати на кожне опитування, на кожну невтішну економічну новину, Путін у своїй 
"керованій демократії" може не звертати на це уваги. 

Хто хоче жертвувати заради України? 
Нині Європейська комісія підготувала прогноз щодо того, яких конкретно негативних 

економічних наслідків слід очікувати тій чи іншій країні-члену в разі запровадження санкцій. 
Відповідні аналітичні викладки отримали уряди всіх країн ЄС. Ці цифри є суворо 
конфіденційними, і для цього є поважні причини. Однак інтернет-портал журналу "Штерн" 
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stern.de захотів їх роздобути. І зробив надбанням громадськості. Згідно з цією статистикою, 
Німеччина б, наприклад, замість прогнозованого потужного росту в цьому та наступному роках 
отримала незначний спад. 

Таким чином, у західних політиків зв'язані руки: якщо ВВП скоротиться бодай ще на кілька 
десятих, вони можуть забути про своє переобрання. Вони будуть себе запитувати: а чи готові були б 
працівники у Німеччині або Франції відмовитися від підвищення зарплат, щоб Східна Україна 
залишилась українською? Чи погодяться вони на підвищення цін на газ? Чи готові південні 
кризові країни, які тільки-но почали повільно підніматися, чекати економічного підйому ще 
довше, заради порятунку міжнародних принципів? 

Можливо, поляки або естонці до таких економічних жертв навіть готові. Вартість 
незалежності від Москви їм добре відома. Але це питання залежить не тільки від них - економічні 
санкції мусять бути ухвалені одноголосно. Досі Євросоюз залишається глибоко розколотим. Він 
відреагував на російську анексію Криму величезним лементом, але зрештою прийняв її до відома. 
Якщо Європа і далі діятиме нещиро, лавіруючи та роблячи ставку на діалог, цим вона 
сигналізуватиме Путіну, що він може робити все, що хоче. Проте у такому разі не варто дивуватися, 
якщо російські війська колись стоятимуть у Молдові або навіть у Латвії. 

Німецька хвиля 

12.05.2014. Рада ЄС розширює санкції у відповідь на ситуацію в 
Україні  

Враховуючи останні події в Україні та беручи до уваги відсутність будь-яких кроків до 
деескалації, Рада ЄС 12 травня розширила рамки обмежувальних заходів Євросоюзу у відповідь на 
ситуацію в Україні. 

Рада розширила правову основу для обмежувальних заходів ЄС щодо дій, які підривають 
або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Це 
рішення додало можливість застосовувати заходи щодо осіб та афілійованих з ними компаній, які 
пов’язані з діями та політикою, що підривають стабільність або безпеку в Україні, а також 
перешкоджають роботі міжнародних організацій в країні. 

Рада також забезпечила правову основу для заморожування активів компаній у Криму та 
Севастополі, які були конфісковані або які отримали вигоду від такої конфіскації. 

Рада також вирішила додати 13 осіб до списку тих, хто підпадає під заборону в’їзду та 
замороження активів у межах ЄС. Таким чином, загальна кількість осіб, що підлягають санкціям в 
зв’язку з кризою в Україні, сягнула 61-ї особи. 

Водночас, активи двох конфіскованих компаній в Криму та Севастополі підлягатимуть 
заморожуванню.  

Правові документи із відповідними списками фізичних та юридичних осіб будуть 
опубліковані  сьогодні в Офіційному віснику ЄС і одразу вступлять в силу. 

Сайт Представництва ЄС в Україні  

12.05.2014. Висновки Ради міністрів ЄС із закордонних справ 
щодо України 

«1. Європейський Союз продовжує підтримувати єдність, суверенітет і територіальну 
цілісність України і закликає Росію діяти так само. ЄС стурбований спробами проросійських 
сепаратистів дестабілізувати ситуацію на Сході та Півдні України. Захоплення державних будівель, 
викрадення людей, вбивства та порушення свободи медіа незаконними збройними угрупованнями 
є неприйнятним та має припинитися. ЄС не визнає ані вчорашнього, ані будь-якого майбутнього 
незаконного і нелегітимного так званого «референдуму». 

Трагічні події в Одесі 2 травня, які призвели до великої кількості жертв і поранених, мають 
бути ретельно розслідувані, а винні у цих подіях притягнуті до відповідальності. Рада ЄС закликає, 
аби, задля забезпечення незалежності та прозорості, Міжнародна консультаційна група Ради 
Європи була залучена до такого розслідування.  

2. ЄС рішуче підтримує проведення вільних і чесних виборів Президента України 25 
травня. Він закликає усі сторони підтримати це волевиявлення - заради подолання кризи та щоб 
дозволити українцям обрати своє власне майбутнє. Рада ЄС бере до відома нещодавні заяви 
Президента Російської Федерації щодо президентських виборів в Україні та очікує на підтримку у 
їхньому проведенні. Українські посадовці та виборці мають безперешкодно готуватися до виборів. 
Усім кандидатам на посаду Президента країни мають бути гарантовані безпечні умови для вільної 
агітації по всій країні. Задля цього Рада ЄС закликає кандидатів у президенти укласти угоду про 
стандарти поведінки під час проведення виборів. Також Рада ЄС вітає залучення місії 
спостереження за виборами ОБСЄ/БДІПЛ, у якій братимуть активну участь країни-члени ЄС. 
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Рада ЄС закликає українську владу продовжувати шукати порозуміння з усіма регіонами 
країни. Робити це слід у рамках передбаченого національного діалогу, запропонованого урядом 
України, включаючи кроки уряду у напрямі всеосяжного всеукраїнського діалогу щодо процесу 
конституційної реформи. Також потрібно забезпечити, аби захист прав осіб, які належать до 
національних меншин, відбувався відповідно до стандартів Ради Європи.  

3. ЄС підтверджує свою повну відданість спільній Женевській заяві від 17 квітня щодо 
початкових конкретних кроків з деескалації напруги в Україні та відновлення безпеки для усіх 
громадян. У зв’язку із цим Євросоюз закликає усі сторони, які брали участь у женевській зустрічі 17 
квітня, впровадити цю заяву у повному обсязі. Рада ЄС вітає зусилля, до яких наразі вдалася 
українська влада у цьому контексті. Йдеться, зокрема, про роботу щодо конституційної реформи і 
децентралізації, що ведеться у рамках широкого національного діалогу, і пропозицію щодо 
ухвалення закону про амністію для тих, хто мирно залишить захоплені будівлі у східній Україні. 
Рада ЄС заохочує до подальшої роботи у цьому напрямі. Також Рада ЄС закликає Російську 
Федерацію вдатися до ефективних кроків щодо впровадження зобов’язань, які вона взяла на себе у 
Женеві. Рада ЄС висловлює свою підтримку швидкому проведенню наступної зустрічі на 
міністерському рівні у рамках женевського формату задля повного впровадження спільної 
Женевської заяви разом із допомогою від ОБСЄ. 

4. У цьому контексті сьогодні міністри ЄС із закордонних справ провели плідну дискусію з 
Головою ОБСЄ Дідьє Буркхальтером. Рада ЄС вітає той факт, що Буркхальтер представив свої 
пропозиції щодо України та надав пояснення щодо їхнього впровадження. Також, у рамках зусиль 
ЄС щодо подолання української кризи, Рада ЄС вітає сьогоднішній візит Президента Європейської 
Ради Германа Ван Ромпея до Києва. Окрім того, Високий представник ЄС із закордонних справ і 
безпекової політики та країни-члени ЄС продовжуватимуть підтримувати необхідні контакти з 
усіма зацікавленими сторонами з метою віднайдення політичного способу розв’язання кризи в 
Україні. 

5. Європейський Союз повторює вимогу до Росії відвести свої війська від українського 
кордону та негайно відкликати мандат, наданий Радою Федерації, щодо права на використання 
сили на території України. Також ЄС засуджує заяви та візити високопосадовців, які незаконно 
підтримують сепаратизм, і у такий спосіб сприяють посиленню напруги в Україні та інших 
державах регіону. Рада ЄС засуджує будь-які спроби обійти режим санкцій. ЄС закликає усі 
сторони до стриманості та до припинення насильства і провокацій. Євросоюз заохочує українську 
владу продовжувати дотримуватися зваженого підходу у проведені операцій зі встановлення 
закону і порядку та закликає усі сторони конфлікту сприяти подальшому зменшенню напруги. 

6. ЄС схвалює роботу, проведену ОБСЄ та її Спеціальною спостережною місією. Євросоюз 
закликає обидві організації забезпечити проведення ефективних операцій по всій Україні, 
включаючи надання допомоги у впровадженні спільної Женевської заяви. Рада ЄС взяла до відома 
дорожню карту ОБСЄ та повністю підтримує зусилля організації та її Голови у напрямі деескалації 
та стабілізації ситуації в Україні через конкретні кроки, включаючи проведення круглих столів та 
гарантуючи контроль України над своєю ситуацією. ЄС та його країни-члени продовжуватимуть 
підтримувати Спеціальну спостережну місію ОБСЄ та закликають усі інші країни-учасниці 
організації зробити те саме. Рада ЄС вітає швидке розширення Місії до максимально дозволеної 
(за її мандатом) кількості спостерігачів, а також закликає до її швидкого розгортання та очікує на 
швидке набуття чинності Меморандуму про порозуміння. Вона закликає ОБСЄ продовжувати 
підтримувати зусилля української влади щодо розвитку національного діалогу. Рада ЄС нагадує 
про стурбованість, яку висловлювали представники ОБСЄ і Ради Європи, щодо обмежень, з якими 
вони зіштовхуються під час спостережень за ситуацією з правами людини, включаючи права осіб, 
які належать до національних меншин у Криму. Окрім того, Рада ЄС закликає Україну розробити 
разом зі спеціалістами ОБСЄ національну програму із роззброєння, що має стосуватися усіх 
незаконних озброєних угрупувань, та покласти край незаконній окупації державних будівель і 
площ. 

7. ЄС вітає звільнення вісьмох неозброєних міжнародних військових спостерігачів, що 
діяли в рамках Віденського документа ОБСЄ, а також українських військових, що їх 
супроводжували; захоплені були заручниками у Слов’янську понад тиждень. ЄС висловлює свою 
вдячність всім тим, хто долучився до цього позитивного розвитку подій. Далі має відбутися 
звільнення всіх інших заручників, що продовжують бути в полоні незаконних озброєних груп у 
Східній Україні. 

8. Рада ЄС нагадує про свою готовність допомогти Україні в сфері реформи цивільно-
безпекової галузі, зокрема реформи міліції та реформ у сфері верховенства права. У цьому 
контексті вона вітає Політичні рамки для розв’язання кризи в Україні, подані Високим 
Представником ЄС у відповідь на висновки Ради ЄС від 14 квітня. Наступним кроком Ради ЄС є 
завдання Європейській службі зовнішньої діяльності підготувати Концепцію врегулювання кризи 
для можливої цивільної місії Спільної безпекової та оборонної політики ЄС у цій сфері, 
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орієнтуючись на те, що рішення щодо подальших кроків вона ухвалить на своїй наступній зустрічі. 
Рада ЄС підкреслює важливість координації та взаємодоповнюваності з ОБСЄ та іншими 
міжнародними гравцями.  

9. У світлі нещодавніх подій та за відсутності будь-яких кроків до деескалації ситуації Рада 
ЄС ухвалила рішення про розширення критеріїв, за якими певні особи чи структури можуть 
підпадати під візові заборони та замороження активів. Це рішення, зокрема, створить умови для 
можливого включення до цього списку фізичних осіб, відповідальних з активну підтримку та 
здійснення дій чи політики, які послаблюють територіальну цілісність, суверенітет та незалежність 
України або стабільність чи безпеку в Україні; або осіб, що чинять перешкоду роботі міжнародним 
організаціям в Україні, а також фізичних та юридичних осіб, структур чи органів, які до них 
наближені; або юридичних осіб, структур чи органів у Криму чи Севастополі, власність над якими 
було передано всупереч законодавству України; або юридичних осіб, структур чи органів, які 
отримали вигоду від такої передачі власності. Рада ЄС вирішила додати новий перелік індивідів та 
структур до списку осіб, структур та органів, які підпадають під обмежувальні заходи.  

Рада ЄС відзначає, що на вимогу Європейської Ради, озвучену в березні, зараз з боку 
Європейської Комісії та держав-членів ЄС ведеться підготовча робота щодо можливих цільових 
заходів, які створять можливості для здійснення подальших кроків, якщо цього вимагатимуть 
події.  

Вирішуючи щодо можливих майбутніх заходів, Європейський Союз з особливою уважністю 
спостерігатиме за ставленням усіх сторін – та їхньою поведінкою – відносно проведення вільних та 
чесних президентських виборів 

10. ЄС знову наголошує на своєму рішучому засудженні незаконної анексії Криму та 
Севастополя з боку Російської Федерації; ЄС ніколи цієї анексії не визнає. ЄС з жалем відзначає 
присутність Президента Путіна на військовому параді, що відбувся 9 травня у Севастополі. Рада ЄС 
вітає оцінку правових наслідків анексії Криму, що її провела Європейська Комісія, та з 
нетерпінням очікує спільної роботи Ради ЄС та Єврокомісії щодо швидкого виконання пропозицій, 
які у ній містяться. Ці наслідки мають включати в себе економічні, торгівельні та фінансові 
наслідки, але ними не обмежуватися. Рада ЄС закликає держави ООН розглянути запровадження 
аналогічних дій відповідно до Резолюції Генеральної асамблеї ООН № 68/262.  

Рада ЄС висловлює свою найсерйознішу стурбованість через погіршення ситуації з правами 
людини в Криму, зокрема через відмову лідерові Кримських татар Мустафі Джемілєву відвідати 
Крим, а також через попередження, висловлене особою, що де-факто є прокурором у Криму, що 
Меджліс Кримсько-татарського народу, який є представницьким органом цього народу, може – 
через «екстремістські дії» - бути оголошеним поза законом.  

11. Рада ЄС підтверджує свою рішучу налаштованість підписати решту положень Угоди про 
асоціацію з Україною, зокрема положення про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі, 
якнайшвидше після президентських виборів 25 травня. Рада ЄС знову підтверджує важливість 
автономних торгівельних преференцій [з боку ЄС], які набули чинності в квітні, як тимчасового 
кроку з підтримки України, який вестиме до підписання, попереднього застосування та виконання 
норм щодо глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі.  

12. Рада ЄС вітає тристоронні переговори з енергетичних питань між Росією, Україною та 
ЄС, що були розпочаті 2 травня у Варшаві і що націлені на гарантування безпеки постачання і 
транзиту природного газу до України та через її територію на основі прозорих правил. Обидві 
сторони, попри розбіжності між собою, висловили своє бажання обговорювати всі відкриті 
питання для знайдення рішення до кінця цього місяця. Рада ЄС закликає Україну та Росію знайти, 
в результаті переговорів, всеосяжну домовленість, яка гарантуватиме постачання енергоресурсів в 
Україну на основі чесних та прозорих ринкових цін. У цьому контексті Рада ЄС наголошує на 
важливості подальших реформ енергетичного сектору в Україні.  

Рада ЄС також вітає підписання Меморандуму про порозуміння та Рамкову угоду про 
сполучення між «Eustream» та «Укртрансгазом», що створює умови для постачання газу зі 
Словаччини до України, яка доповнює вже наявні потужності з реверсного газопостачання з 
Угорщини та Польщі, і яка демонструє серйозну рішучість ЄС щодо підтримки енергетичного 
сектору України. Це важливий перший крок для диверсифікації джерел газопостачання в Україну 
та для поступу до підвищення енергетичної безпеки в Східній Європі та побудови ефективних 
сполучень з Європейським Союзом та всередині ЄС у цілому. Рада ЄС нагадує про Висновки 
Європейської Ради від 20-21 березня 2014 року, в яких вона закликала Європейську Комісію 
провести глибинне дослідження енергетичної безпеки ЄС.  

13. Європейський Союз вітає рішення Виконавчої ради МВФ схвалити надання дворічного 
кредиту стенд-бай Україні обсягом у 17,1 мільярдів доларів. Економічна програма уряду України, 
підтримана Фондом, націлена на відновлення макроекономічної стабільності, зміцнення 
економічного врядування та прозорості та стимулювання здорового і стабільного економічного 
зростання, водночас захищаючи найбільш вразливі верстви населення. Ухвалення програми 
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стенд-бай та реалізація попередніх дій уможливлює негайне виділення 3,19 мільярдів доларів 
США, з яких 2 мільярди доларів підуть на бюджетну підтримку. Підтверджуючи потужну 
підтримку процесу економічної та фінансової стабілізації України, Рада ЄС також вітає підписання 
Європейською Комісією Меморандуму про порозуміння щодо кредитної програми 
макрофінансової допомоги Україні в обсязі 1-го мільярду євро. Рада ЄС з нетерпінням очікує 
надання першого траншу двох кредитних програм макрофінансової підтримки, що складають 600 
мільйонів євро, коли Уряд України та Європейська Комісія здійснять всі кроки, які ще треба 
здійснити. Рада ЄС знову наголошує, що Уряд України має реалізувати реформи, щодо яких він 
взяв на себе зобов’язання, зокрема стосовно боротьби проти корупції. Рада ЄС вітає укладання 
нової Угоди щодо державного будівництва (355 мільйонів євро), а також Програми підтримки 
громадянського суспільства (10 мільйонів євро) та з очікує підписання Фінансової угоди з нагоди 
візиту представників Уряду України до Європейської Комісії, що відбудеться 13 травня». 

Сайт Представництва ЄС в Україні  

13.05.2014. Заява Германа Ван Ромпея після зустрічі з Арсенієм 
Яценюком 

По-перше, дозвольте мені подякувати Прем’єр-міністру Арсенію Яценюку за запрошення 
відвідати Україну та за його гостинність у ці важкі дні. Я очікує на продовження наших перемовин 
з виконувачем обов’язків Президента України Олександром Турчиновим. 

Дозвольте мені підсумувати ті головні послання, з якими я звернувся до Прем’єр-міністра і 
Президента України, а також до українського народу.  

Європейський Союз залишається відданим ідеї єдності, суверенітету, незалежності та 
територіальної цілісності України. Ми не визнаємо анексію Криму і Севастополя. Також ми не 
визнаємо так званий «референдум», який відбувся позавчора. Анексія та референдум – незаконні, 
нелегітимні та не заслуговують на довіру. Ці події є шляхами, що покликані посилити розбіжності 
серед українських спільнот. 

Насильство має припинитися. Потрібно гарантувати верховенство права. Права людини 
мають шануватися. Усі політичні вимоги повинні виконуватися у політичний спосіб, а не за 
допомогою зброї. Єдині вибори, які ми визнаємо, – це президентські вибори, які відбудуться 25 
травня.  

Україна потребує справжнього національного діалогу з приводу того, як різні компоненти 
українського суспільства бачать свою долю та організацію у демократичній, мирній і заможній 
державі. У такий спосіб я схвалюю заклик Прем’єр-міністра України щодо проведення всеохопного 
національного діалогу за допомогою перемовин під час круглих столів. Я закликаю усі 
демократичні сили і громадянське суспільство взяти участь у такому діалозі. Я також закликаю усіх 
підписантів спільної Женевської заяви від 17 квітня активно сприяти її вдалому впровадженню.  

З мого власного досвіду я можу сказати, що справжній національний діалог – це процес, 
що потребує політичної волі та довіри. У таки спосіб ініціатива Прем’єр-міністра має розглядатися 
та визнаватися як найперший та важливий захід з побудови довіри та важливе поширення ідей та 
поглядів напередодні президентських виборів в Україні.  

Проведення вільних і чесних виборів стане важливим кроком для подолання кризи. Я 
закликаю усіх політичних акторів повністю підтримати цей процес. Не повинно бути жодного 
зовнішнього втручання. У цьому контексті я взяв до відома нещодавню декларацію Президента 
Росії Володимира Путіна щодо виборів в Україні. Європейський Союз рішуче підтримуватиме 
спостережну роль ОБСЄ і БДІПЛ у цьому процесі. 

Також має впроваджуватися спільна Женевська заява щодо початкових конкретних кроків 
з деескалації напруги та відновлення безпеки. Я вітаю кроки, що їх зробила Україна задля 
досягнення цієї мети. На наш погляд, на даний момент Російська Федерація не дотримується своїх 
женевських зобов’язань. Росія має терміново закликати озброєних сепаратистів скласти зброю та 
звільнити незаконно зайняті будівлі.  

Виконання женевських домовленостей є найкращим шансом, який ми маємо, заради 
досягнення прогресу. ОБСЄ повинна відігравати важливу роль у цьому процесі, яким володіє 
Україна. 

З огляду на відсутність деескалації ситуації, ЄС наклав санкції у формі візових заборон та 
замороження рахунків. Учора ж міністри закордонних справ ЄС погодилися на подальше 
посилення санкцій проти осіб і підприємств. Євросоюз також погодився, що наступні кроки Росії з 
дестабілізації ситуації в Україні призведуть до додаткових далекосяжних наслідків для відносин у 
широкому спектрі економічних сфер. Підготовча робота у цьому напрямі вже ведеться. За потреби, 
ми готові ухвалити подальше рішення.  



INTERNATIONAL WEEKLY # 08 (30.04.2014 — 16.05.2014) 12 of 62 
 

 

12 of 62 
 

Також Європейський Союз продовжуватиме рішуче підтримувати дуже потрібні реформи 
політичного, економічного і безпекового секторів України. Дуже важливим є боротьба проти 
корупції.  

Окрім того, ми надаватимемо важливу фінансову підтримку. Європейський Союз дозволив 
Україні скористатися негайними і односторонніми перевагами істотного доступу до ринку ЄС, що 
їх пропонує Угода про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі. Окрім фінансової підтримки, 
Україна має реформувати і модернізувати свою економіку. Потенціал для економічного зростання 
є величезним – зокрема, завдяки тісним відносинам з Європейським Союзом. Дозвольте нагадати, 
що у 1990 році ВВП Польщі та Україні були однаковими; однак з плином двадцять років ВВП 
Польщі став утричі більшим – утричі! 

У політичній площині Євросоюз також зміцнив свою підтримку Україні. 21 березня ЄС і 
Україна вдалися до дуже важливого кроку у поглибленні двосторонніх відносин, підписавши 
політичні розділи Угоди про асоціацію. Євросоюз налаштований на швидке просування у напрямі 
підписання та тимчасового застосування решти положень Угоди. 

На завершення хочу сказати: Україна, як і більшість європейських націй, непроста країна, 
яка формувалася протягом століть. Я хочу, аби вона залишалася сильною та об’єднаною, 
реформованою і сучасною державною, яка шанує різні вразливості, культури і мови, а також живе 
у мирі і злагоді зі своїми сусідами. Не вперше Україні та її народу доводиться долати величезні 
проблеми. Європейський Союз підтримуватиме Україну на цьому шляху. Дякую. 

Сайт Представництва ЄС в Україні  

14.05.2014. Спільна заява після зустрічі між Європейською 
Комісією та урядом України  

Сьогодні у Брюсселі зустрілися члени Європейської Комісії та уряду України, очолювані 
відповідно Президентом Жозе Мануелом Баррозу та Прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком. 

Сьогоднішня зустріч, яка відбуваючись після підписання політичних розділів Угоди про 
асоціацію 21 березня, знаменує собою початок нового розділу у відносинах між ЄС і Україною. 
Вона є доказом спільного зобов’язання ЄС та України працювати у напрямі політичної асоціації та 
економічної інтеграції України у посиленому режимі. 

Європейська Комісія знову підтвердила міцну підтримку єдності, суверенітету, 
незалежності та територіальної цілісності України з боку ЄС. Єврокомісія та уряд України рішуче 
засудили незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією, яка не буде визнана ані 
Україною, ані Європейським Союзом. Україна привітала підготовку Єврокомісії щодо всеохопних 
правових наслідків анексії Криму – зокрема, з урахуванням територіального застосування Угоди 
про асоціацію та глибокої і всеохопної зони вільної торгівлі (ГВЗВТ) – та погодилася запровадити 
механізм двосторонніх консультацій щодо цих питань. Обидві сторони висловили стурбованість з 
приводу зусиль проросійських сепаратистів з дестабілізації ситуації на Сході та Півдні України. 
Також вони розглядають так званий «референдум», який самопроголошена влада організувала 11 
травня у деяких частинах східної України, як незаконний.  

Єврокомісія та уряд України погодилися щодо важливості проведення вільних і чесних 
президентських виборів 25 травня. Це потрібно для того, аби дозолити українському народу 
обрати своє власне майбутнє без незаконного зовнішнього втручання. Обидві сторони вкотре 
підтвердили свої зобов’язання у рамках спільної Женевської заяви від 17 квітня щодо початкових 
конкретних кроків зі зменшення напруги та відновлення безпеки для усіх громадян. Єврокомісія, 
своєю чергою, привітала кроки, зроблені Україною у цьому контексті, включаючи роботу у напрямі 
конституційної реформи і децентралізації у рамках широкого національного діалогу. Єврокомісія 
та український уряд погодилися щодо важливості рухатися уперед у конституційному процесі у 
всеохопний, прозорий та підзвітний спосіб для налагодження широкого та всеосяжного 
національного діалогу. Також обидві сторони погодилися щодо важливості проведення 
незалежного розслідування трагічних подій, які відбулися в Одесі 2 травня. Вони взяли до відома 
дорожню карту ОБСЄ та висловили повну підтримку зусиллям, які докладає ОБСЄ та її Голова, 
задля деескалації та стабілізації ситуації за допомогою конкретних кроків – включаючи 
проведення круглих столів зі збереженням власності України. 

Під час зустрічі Єврокомісія та уряд України погодилися продовжувати впроваджувати 
спільний всеохопний Європейський порядок денний реформ, що поєднує коротко- і 
середньострокові потреби України та висловлені думки щодо першого прогресу у цьому контексті. 
Сторони обговорили шляхи підтримки Євросоюзом політичної, економічної та фінансової 
стабільності в Україні – зокрема, за допомогою Групи з підтримки для України, що була створена 
Європейською Комісією та інституцією у рамках уряду України для координації процесу 
європейської інтеграції. Вони підтвердили свою налаштованість щодо швидкого підписання решти 
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положень Угоди про асоціацію, включно із глибокою і всеохопною зоною вільної торгівлі, та 
зазначили, що це не є остаточною метою у співпраці між ЄС і Україною.  

З метою допомоги у забезпеченні ефективної передачі та задля того, аби максимізувати 
вплив економічної допомоги та допомоги з метою розвитку від ЄС, а також підвищити її видимість, 
Єврокомісія та Україна вивчають шляхи для зміцнення міжнародної донорської координації. Це 
відбувається за допомогою створення разом з міжнародною спільнотою та міжнародними 
фінансовими інституціями спеціальних механізмів координації діяльності донорів.  

Під час зустрічі Україна та Європейська Комісія підписали фінансову угоду щодо контракту 
на державне будівництво із загальним бюджетом у 355 млн. євро. Його мета – допомогти країні у її 
перехідному періоді.  

Цей контракт також супроводжується фінансовою допомогою у розмірі 10 млн. євро, метою 
якої є посилити роль громадянського суспільства. Перший транш (250 млн. євро) буде виділено 
одразу після підписання угоди. 

Обидві сторони також привітали набуття чинності 23 квітня норми щодо зменшення або 
скасування митних зборів на товари, які походять з України. Це було виразним заходом підтримки 
України до 1 листопада 2014 року, який було ухвалено в очікуванні підписання та тимчасового 
застосування ГВЗВТ.  

Єврокомісія вітає перші кроки українського уряду з розв’язання довготривалих проблем, 
які стосуються торговельних заходів, несумісних з нормами СОТ, – зокрема, в автомобільному 
секторі та у зв’язку із проханням переглянути зобов’язання щодо зобов'язального митного тарифу.  

Окрім того, український уряд та Європейська Комісія привітали рішення виконавчої ради 
МВФ щодо затвердження дворічної угоди про право використання кредиту для України на 
загальну суму в 12,4 млрд. євро (17,01 млрд. дол.). Незабаром ЄС виділить перший транш 
об’єднаної кредитної програми з макрофінансової допомоги (1,61 млрд. євро або 2,2 млрд. дол.), 
яку Євросоюз схвалив для України.  

Сьогодні, завдяки підписанню Міністром фінансів України Меморандуму про розуміння, 
впровадження цієї програми з макрофінансової допомоги почало просуватися вперед. Наразі 
Меморандум про розуміння очікує на ратифікацію у Верховній Раді України.  

Обидві сторони відзначили важливість тристоронніх енергетичних переговорів, 
розпочатих у Варшаві 2 травня, що спрямовані на забезпечення безпеки постачань і транзиту 
природного газу до України та через її територію.  

Вони погодились з необхідністю забезпечити енергопостачання в Україну на підставі 
справедливої та прозорої ринкової ціни. Вони також погодились з важливістю продовження 
реформ в енергетичному секторі України. Сторони взяли до відома підписання Меморандуму про 
розуміння та Рамкової угоди про взаємозв’язок між Eustream і Укртрансгазом, що уможливлюють 
постачання газу зі Словаччини до України. Україна подякувала Євросоюзу за його тверду 
прихильність підтримці енергетичної безпеки України, зокрема модернізації її газотранспортної 
системи.  

Європейська Комісія та уряд України висловили тверду підтримку підписанню угоди про 
Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС у рамках наступної зустрічі Транспортної ради, 
що відбудеться 5 червня. Ця угода принесе величезну користь щодо розширення можливостей для 
авіакомпаній, бізнесменів і подорожан. Також вона поліпшить умови торгівлі та призведе до 
зниження цін для споживачів 

Обидві сторони погодились з важливістю збільшення міжлюдських контактів між 
громадянами України та громадянами Європейського Союзу.  

Єврокомісія привітала ухвалення сьогодні Верховною Радою пакету з чотирьох важливих 
законів та інші нещодавні законодавчі кроки з реалізації першого етапу Плану дій з візової 
лібералізації. Також Єврокомісія запевнила Україну у своїй підтримці зусиль з якомога швидшого 
просування у процесі лібералізації візового режиму. 

Сторони привітали намір України приєднатися до Рамкової програми ЄС з досліджень та 
інновацій «Horizon 2020». 

Також сторони погодилися тісно взаємодіяти та підтримувати ефективну координацію з 
метою подальшого поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС. 

Сайт Представництва ЄС в Україні 
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ВІЗОВА ПОЛІТИКА ТА РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

13.05.2014. Рада прийняла всі чотири закони, необхідні для 
лібералізації візового режиму з ЄС 

Україна завершила виконання першої фази плану дій з лібералізації візового режиму з 
Євросоюзом. За словами Турчинова, вже до кінця 2014 року ЄС може скасувати візи для України. 

Верховна Рада України на засіданні у вівторок, 13 травня, прийняла останні чотири 
законопроекти, необхідні для переходу до другої (імплементаційної) фази виконання плану дій зі 
спрощення візового режиму з ЄС. 

Зокрема, парламент ухвалив законопроекти, що стосуються удосконалення сфери захисту 
прав біженців (реєстр. №4580), боротьби з корупцією (реєстр. №4556), діяльності омбудсмена із 
захисту персональних даних (№4551), а також протидії дискримінації в Україні (№4581). 

В.о. президента України, спікер ВР Олександр Турчинов зазначив, що прийняття таких 
законів наблизить введення безвізового режиму між Україною та ЄС. 

"Як тільки буде прийнято рішення з приводу другого етапу спрощеної системи, це означає, 
що до завершення цього року вже буде повністю безвізовий режим", - сказав він, звертаючись до 
депутатів перед голосуванням цих законопроектів 

Дзеркало тижня 
 

ЕКОНОМІКА 

15.05.2014. ЄС відкрив ринок для України 

ЄС відкрив ринок для України 
Європейський Союз повністю відкрив ринок для українських товарів і послуг. Обнулено 

близько 98% мит. 
Про це повідомляє ЛІГАБізнесІнформ. 
Заходи діятимуть до 1 листопада. Єврокомісія сподівається, що до цього часу буде 

підписано угоду про вільну торгівлю з Україною, яка є частиною Угоди про асоціацію. 
За оцінками ЄС, угода про вільну торгівлю може заощадити Україні близько 500 мільйонів 

євро на рік на митах. 
Нагадаємо, 21 березня Україна підписала політичну частину Угоди про асоціацію з 

Євросоюзом. Сторони також підписали додатковий документ, так званий завершальний акт, згідно 
з яким тимчасове, до затвердження в парламентах України і країн-членів ЄС, виконання 
політичної частини угоди розпочнеться негайно. 

Економічна частина набуде чинності після завершення виборчого процесу в Україні, в 
проміжку між літом 2014 і початком 2015 року. Додатковий документ може бути підписаний навіть 
у відсутність лідерів, на технічному рівні. 

Європейський Союз також в односторонньому порядку відмовився від будь-яких зборів на 
експорт українських товарів до ЄС і відстрочив питання зі зняття цих зборів із товарів, які 
надходять на територію України. 

Укрінформ 
 

ІНШІ ПОДІЇ ЄС 

06.05.2014. Держборг країн єврозони б'є історичні максимуми. 
Інфографіка 

За попередніми даними Статистичної служби Європейського Союзу, рівень державного 
боргу країн ЄС у 2013 році продовжив зростати, встановивши новий рекорд. 

Зростання державних зобов'язань спостерігалося як у країнах єврозони, так і в інших 
державах ЄС, які використовують національну валюту. Зокрема, в єврозоні держборг зріс у 
минулому році до 92,6% ВВП з 90,7% ВВП, у той час як для 28 країн ЄС цей показник збільшився з 
85,2% до 87,1%. 

Лідером Європи з боргового навантаження залишається Греція, у якої держборг 
збільшився до 175,1% до ВВП проти 157,2% роком раніше, найнижче - у Естонії (10% ВВП). 

Разом з тим єврозона минулого року вперше з початку кризи вийшла на рівень 
бюджетного дефіциту в 3% ВВП, що відповідає європейським нормам, проти 3,7% ВВП в 2012 році. 
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Водночас Міністерство фінансів України очікує зростання держборгу України, - яка, за 
словами експертів, є країною з середнім ступенем боргового навантаження, - у 2014 році до 52,7 % 
до ВВП. 

Укрінформ 

09.05.2014. Єврокомісар з енергетики Еттінґер: ЄС не 
блокуватиме "Південний потік" 

ЄС не має намірів блокувати будівництво газогону в обхід України для постачання 
російського газу до Європи, заявив єврокомісар Еттінґер. 

У єврокомісара з енергетики Ґюнтера Еттінґера немає принципових заперечень щодо 
будівництва газогону "Південний потік". "Газогін не становить для нас проблеми, ми не маємо 
намірів його блокувати, водночас він не є пріоритетним", - наводить слова єврокомісара 
австрійське видання Der Standard у п'ятницю, 9 травня. 

Головне, каже Еттінґер, щоб проект відповідав вимогам європейського законодавства. "У 
листі до Австрії ми навели ті пункти, які, на нашу думку, не узгоджуються з нормами права 
Європейського Союзу", - пояснив Еттінґер і додав, що питання про надання ЄС згоди на 
будівництво газогону поки що залишається відкритим.  Як відомо, попри загрозу застосування 
Євросоюзом масштабних економічних санкцій проти Російської Федерації консорціум "Південний 
потік" не відмовився від будівництва газогону для постачання російського газу до Європи в обхід 
України. Будівництво має розпочатись восени 2014 року. 

"Південний потік" (South Stream) за домовленістю між російським "Газпромом" та сімома 
європейськими країнами має пролягати дном Чорного моря. Кінцеві пункти прийому блакитного 
палива з Росії розташовані північніше - в Австрії та Угорщині, водночас південною гілкою газ 
через Грецію дном Адріатичного моря може згодом постачатись на південь Італії. 

Укладені між Росією, Угорщиною, Болгарією, Хорватією, Словенією, Австрією, Грецією і 
Сербією договори щодо "Південного потоку" нині перевіряються в Євросоюзі на предмет 
відповідності європейському законодавству. В ЄС постачальникам газу забороно одночасно 
володіти також розподільчими мережами. 

Також про наміри увійти до консорціуму заявили в Анкарі. У турецькому уряді кажуть про 
готовність проводити переговори з Москвою з приводу можливого надання дозволу на прохід 
"Південного потоку" територією Туреччини. 

Німецька хвиля 

14.05.2014. Грузія підпише угоду про асоціацію з ЄС у кінці 
червня 

Євросоюз планує підписати з Грузією угоду про асоціацію 27 червня 2014 року. Крім того, 
Єврокомісія має намір виділити Грузії 30 мільйонів євро фінансової допомоги.  

Європейський Союз хоче підписати з Грузією угоду про асоціацію. "Ми підпишемо угоду 27 
червня у Брюсселі з усіма керівниками держав та урядів ЄС", - оголосив президент Європейської 
Ради Герман ван Ромпей у середу, 14 травня в столиці Грузії Тбілісі. Про це повідомляє 
інформагенція AFP. "Грузія - вільна й демократична держава, яка має ухвалювати власні рішення", 
- зауважив європейський високопосадовець. 

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі на спільній прес-конференції з Германом ван 
Ромпеєм сказав, що його країна стійко рухається курсом євроінтеграції. "Це воля нашого народу, 
яка базується на спільних цінностях", - заявив він. 

Підписавши угоду про асоціацію, грузинський уряд сподівається наблизитися до 
отримання членства в Євросоюзі. Герман ван Ромпей наголосив у Тбілісі, що підписання угоди про 
асоціацію - "не остання мета" європейсько-грузинської співпраці. 

Єврокомісія виділить 30 мільйонів євро 
Окрім того, Єврокомісія має намір виділити Грузії фінансову допомогу обсягом у 30 

мільйонів євро, повідомив Іраклій Гарібашвілі. "Ці засоби підуть на модернізацію публічних 
інститутів, включених у реалізацію угоди про асоціацію, а також на підвищення 
конкурентоспроможності агробізнесу та зміцнення торговельних відносин із Євросоюзом", - 
уточнив глава грузинського уряду. 

Грузія та Молдова парафували угоди про асоціацію з Євросоюзом на саміті в Вільнюсі в 
листопаді 2013 року. 

Німецька хвиля 
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15.05.2014. Еттінгер скептично оцінює шанси енергосоюзу 

Єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер скептично оцінює шанси на створення в межах 
ЄС енергетичного союзу. 

Про це він заявив в опублікованому у четвер інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter 
Allgemeine Zeitung . 

«Створення органу, який би повністю взяв на себе переговорні права, виглядає складним з 
правової та політичної точок зору. Політично встановленої єдиної ціни (на газ - ред.) при мені не 
буде», - сказав Еттінгер. 

Натомість він пропонує розбудову європейської мережі трубопроводів із заходу на схід та 
будівництво нових, незалежних від Росії, газопроводів для постачання газу в Європу, а також 
терміналів зрідженого газу. 

Єврокомісар підтвердив плани представити у червні концепцію енергетичної безпеки ЄС. 
Зокрема, наголосив він, пропонуватиметься збільшити запаси газу в ЄС до обсягів, яких би 
вистачило в разі потреби на 50-60 зимових днів. На сьогодні цих запасів вистачає всього на місяць, 
зазначив Еттінгер. 

За його словами, монополії «Газпрому» Євросоюз протиставлятиме право на вільну 
конкуренцію. У разі порушення російським концерном цього принципу Єврокомісія готова до 
вжиття юридичних механізмів, додав Еттінгер. 

Як повідомлялося, з ідеєю створення європейського енергетичного союзу виступив 
прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, аби збільшити енергетичну безпеку в ЄС. 

Укрінформ 
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УКРАЇНА – НАТО 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

 

ЧИ ПЕРЕКОНАЄ РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ НАТО В НЕОБХІДНОСТІ 
СЕРЙОЗНО ПЕРЕГЛЯНУТИ БЕЗПЕКОВІ ПРІОРИТЕТИ?  

Цілком очевидно, що Вашингтон сподівався скористатися російською 
агресією в Україні, щоб переконати своїх європейських партнерів у 
необхідності посилити увагу до власної безпеки, збільшити витрати на 
оборону та посилити єдність в НАТО. 8 травня 2014 р. Генсек НАТО Андерс Фог 
Расмуссен заявив, що криза в Україні змушує членів Альянсу активніше 
працювати над забезпеченням сучасних військових сил і засобів і розпочати 
збільшувати видатки на оборону замість їх скорочення3. 

Однак, наразі успіхів на цьому напрямку нарізі не видно: збільшувати 
витрати на оборону європейські союзники не поспішають. США навіть не 
вдалося переконати Францію відмовитися від намірів поставити Росії 
багатофункціональні військові кораблі типу «Містраль», які ідеально 
підійдуть для імовірного вторгнення на територію держав-членів НАТО 
в Чорному та Балтійському морях.  

Про реальність наближення російської агресії впритул до кордонів НАТО 
свідчать активні дії РФ у напрямку анексії Придністров’я. 10 травня 
спецпредставник президента РФ з питань Придністров'я Дмитро Рогозін 
намагався вивезти до Росії підписи жителів Придністров'я за 
«незалежність» і «возз'єднання» із Росією. Після відмов України та Румунії 
дати згоду на проліт борта із Д.Рогозіним через їх повітряний простір, 
спецпредставник президента РФ висловив погрози на адресу румун.4  

Двома днями раніше Росія демонстративно провела навчання із 
повномасштабною симуляцією ядерного удару, задіявши всі види і роди 
Збройних Сил, запустивши міжконтинентальну балістичну ракету «Тополь» з 
космодрому Плесецьк, дві ракети з підводних крейсерів стратегічного 
призначення «Тула» і «Подольськ» з акваторій Баренцева та Охотського морів, 
шість крилатих ракет із стратегічного бомбардувальника Ту-95МС.  

Тож очевидно, що буде неможливо зупинити агресивні плани Росії одними 

                                                             
3
 NATO Secretary General: Ukraine crisis shows defence matters more than ever. - http://www.nato.int/cps/en/SID-

CF62A753-8C9B5BDA/natolive/news_109638.htm. 
4
 Рогозін не довіз до РФ підписи за приєднання Придністров'я. Погрожував Румунії. - 

http://www.pravda.com.ua/news/2014/05/10/7024953. 
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лише візитами заступника Генсека НАТО Олександра Вершбоу до 
Молдови (12 травня) та генсека НАТО Андерс Фог Расмуссена – до 
Румунії (16 травня). До речі, в Бухаресті А.Расмуссен заявив, що після анексії 
Криму ніхто більше не може вірити гарантіям безпеки Росії, таким як вона давала 
Україні в 1994 р.5 Хоча Генсека НАТО, напевно, мало би більше турбувати, чи 
зможе відтепер хтось вірити гарантіям США та Великобританії, які також обіцяли 
Україні безпеку за тим же Будапештським меморандумом. 

У той час, як Росія надає своїм бойовикам в Україні тисячі одиниць 
сучасної зброї (включаючи протитанкове озброєння, гранатомети, кулемети), 
НАТО допомагає Україні поки що переважно лише консультаціями 
(консультації з фахівцями Альянсу щодо захисту критичної інфраструктури 
пройшли в Києві 5-8 травня, з питань логістики – 12 травня). Для успішного 
проведення антитерористичної операції та стримування від можливого 
вторгнення російських регулярних військ українським силовикам бракує 
куленепробивних жилетів, приладів нічного бачення, сучасних засобів розвідки, 
ППО, протитанкового озброєння. А.Расмуссен заявив, що НАТО як 
організація не має військової техніки чи засобів розвідки, тож по 
конкретну військову допомогу Україні потрібно звертатися до окремих 
членів Альянсу6. Відповідне прохання Україна офіційно передала США, проте 
зброї поки що не отримала, незважаючи на відповідні заклики до Адміністрації 
Барака Обами сенаторів Джона Маккейна, Рона Джонсона і Марка Рубіо7. При 
цьому, за даними українських експертів, країни ЄС не лише не надають Україні 
допомоги озброєнням, а навіть заборонили продаж до України продукції 
військового призначення8. 

До проведення президентських виборів в Україні Росія 
приурочила проведення масштабних всеармійських військових 
навчань «Авіадартс-2014» (20-26 травня). Проведення навчань біля 
українських кордонів має очевидну мету – сприяти сепаратистам у зриві 
голосування в східних областях. Розрахунок простий: під загрозою введення 
російських військ українське керівництво буде змушено відволікти значні ресурси 
на посилення охорони кордону і не наважиться рішуче протистояти 
проросійським бойовикам, які насильницькими діями зриватимуть виборчий 
процес. 

Не допомагаючи Україні протистояти російській агресії, НАТО не вживає 
належних заходів і для посилення власної безпеки. Важливою ознакою зміни 
стратегічного бачення НАТО можна було би вважати заяву Генсека Альянсу 
Александра Вершбоу, зроблену ним 2 травня у Вашингтоні: «Очевидно, 
що Росія оголосила Альянс противником, тому ми змушені починати 
розглядати Росію більшою мірою як противника, а не партнера»9. 
Однак, за цими словами поки що не послідувало жодних серйозних дій. 
Проведення 5-23 травня військових навчань НАТО в Естонії є швидше 

                                                             
5
 Ніхто більше не може вірити гарантіям безпеки Росії – Расмуссен. - 

http://www.radiosvoboda.org/content/article/25387640.html. 
6
 Украина может обратиться за военной помощью к отдельным странам НАТО – Расмуссен. - 

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/ukraina-mozhet-obratitsya-za-voennoy-pomoshchyu-k-otdelnym-stranam-

nato-rasmussen--520766.html. 
7
 Сенатори - Адміністрації: Що нам таке зробити, аби ви допомогли Україні? - 

http://ukrainian.voanews.com/content/hearing-senate-nuland-farkas/1909201.html; Sen. Johnson: "Sanctions haven't 

worked". - http://cnnpressroom.blogs.cnn.com/2014/05/04/sen-johnson-sanctions-havent-worked. 
8
 Тымчук: «Наш генералитет в АТО – это жалкое зрелище». - http://sprotyv.info/ru/news/324-tymchuk-nash-

generalitet-v-ato-eto-zhalkoe-zrelishche. 
9
 У НАТО змушені розглядати Росію як противника – Вершбоу. - http://nato.mfa.gov.ua/ua/press-

center/news/22338-u-nato-zmusheni-rozglyadati-rosiju-jak-protivnikavershbou. 
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разовим показовим заходом, а не елементом системних заходів із посилення 
безпеки в регіоні. 

Присутність кількох сотень американських піхотинців та десятка 
винищувачів НАТО в країнах Балтії також не зарадять у разі 
поширення Росією на членів Альянсу технологій тієї «гібридної» війни, 
яку вона зараз веде проти України. Росія не має збройних сил, достатніх для 
тривалої окупації території України (не кажучи вже про членів НАТО), тож пряме 
військове вторгнення можливе лише як крайній і тимчасовий захід. Основна 
ставка робиться на диверсійну роботу, інформаційну агресію, підрив суверенітету, 
партизанські бойові дії озброєними диверсантами із числа «п’ятої колони» і 
найманцями від криміналітету. І Росія має реальні можливості постачання 
нестабільності до країн Євросоюзу – приміром, в разі проведення якоюсь із 
держав ЄС політики, яка не сподобається Кремлю. Назвемо лише кілька 
чинників, які дають можливість Москві практично безперешкодно 
організувати «проблеми», подібні українським, практично в будь-якій 
європейській державі: 

 Москва налагодила тісне співробітництво із крайніми 
правими та лівими партіями, а також із сепаратистськими 
рухами практично в усіх країнах Європи. Тож не варто дивуватися, якщо в 
якійсь із країн «старої» чи «нової» Європи гарно фінансовані та озброєні 
екстремістські угрупування «раптом» розпочнуть активні сепаратистські бойові дії 
або здійснять серію терактів. 

 В європейських фінансових установах перебувають мільярди євро, 
«чистоту» походження яких не завжди легко простежити, особливо якщо ніхто 
особливо і не прагне цього робити. Гроші російських олігархів, що 
перебувають в європейських фінансових установах, у разі відповідної 
вказівки з Кремля, можуть швидко наростити можливості будь-якої маргінальної 
екстремістської сили в Європі. 

 Тривалий, активний і фактично безконтрольний продаж нерухомості 
громадянам РФ в багатьох державах ЄС, особливо в Чехії, Болгарії, 
Хорватії, Іспанії, скандинавських і балтійських країнах, відкриває широкі 
можливості для створення там баз диверсійних груп. 

 Російські диверсанти можуть вільно потрапляти до ЄС через 
країни Балтії (у т.ч. з числа місцевих російських активістів), Калінінградський 
анклав (жителі цього переповненого російськими силовиками регіону мають 
можливість без віз відвідувати країни ЄС), Молдову (остання отримала безвізовий 
режим із ЄС, а Придністров’я контролюється російськими силовиками). 

Важливо, щоб американські та європейські політики перестали 
сприймати нинішню ситуацію, як необхідність жертвувати якимись 
інтересами США та країн ЄС заради України, і зрозуміли нарешті, що 
йдеться не лише про Україну, а про новий світовий порядок, який 
нав’яже всьому світу Росія, якщо не спинити її агресію вже зараз. 
Натхнений безкарністю Росії, її союзник Китай вже розпочав окупацію багатого на 
нафту спірного рифу в Південно-Китайському морі і будівництво там злітної 
смуги. І це – лише початок нового «безполярного світу» без правил. 
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ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 

07.05.2014. НАТО не підтверджує заяву Путіна про відведення 
військ 

У НАТО, попри запевнення Володимира Путіна, заявили, що не бачать ознак відведення 
російських військ від кордону з Україною . 

"Ми не маємо жодних ознак зміни позиції збройних сил вздовж кордону України", - 
заявили в Альянсі. 

В європейському командуванні блоку ВВС також підтвердили, що жодних помітних змін у 
розташуванні військ на українському кордоні немає. 

У березні виконувач обов'язків міністра оборони України Ігор Тенюх заявив, що Російська 
Федерація зосередила на кордонах з Україною 220 тисяч військових. Українське МЗС та 
міжнародні організації неодноразово висловлювали Клацнути стурбованість з цього приводу. 

За даними українського військового експерта Дмитра Тимчука чисельність російських 
військ в 200-кілометровій зоні від східного кордону України складає близько 38 тис. осіб. 

Раніше у середу російський президент Володимир Путін заявив, що Росія відвела війська 
від українського кордону і тепер вони перебувають там, де проходять регулярні навчання. 

"Нам весь час говорили, що турбують наші війська біля українського кордону. Ми їх 
відвели, вони перебувають сьогодні не на українському кордоні, а в місцях, де проводять свої 
регулярні навчання, на полігоні", - сказав президент на прес-конференції в Москві. 

"Це легко перевірити за допомогою сучасних засобів розвідки, зокрема з космосу все 
видно", - додав пан Путін. 

Крім того, Володимир Путін попросив представників південного сходу України перенести 
"референдум", який проросійські активісти планували провести 11 травня. 

Він також заявив, що президентські вибори в Україні, які мають відбутися 25 травня, є 
"рухом у правильному напрямку", хоча досі Кремль критично висловлювався з цього приводу. 

BBC Україна 

07.05.2014. Расмуссен закликав Росію не підтримувати 
сепаратистів в Україні 

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен у середу закликав Росію перестати 
підтримувати сепаратистів в Україні та відвести війська від українського кордону. Про це він 
заявив у Варшаві, де зустрічався з польськими міністрами, повідомляє Reuters. 

За словами пана Расмуссена, НАТО не може підтвердити відведення військ, про яке раніше 
оголосив президент Путін. "Росія повинна дотримуватися міжнародних зобов'язань, припинити 
підтримувати сепаратистів і відвести війська від кордону, щоб можна було знайти політичне 
рішення кризи", - заявив генсек альянсу. 

BBC Україна 

08.05.2014. З НАТО почала надходити гуманітарна допомога 
для передислокованих з АР Крим військовослужбовців Збройних Сил 
України 

У зв’язку з терміновою передислокацією з АР Крим значної кількості військовослужбовців 
ЗС України, які залишились вірними присязі Українському народу, Уряд нашої держави звернувся 
до НАТО по гуманітарну допомогу для забезпечення їх належного облаштування в нових місцях 
дислокації. 

На доручення Комітету НАТО з планування на випадок надзвичайних ситуацій роботу по 
залученню згаданої гуманітарної допомоги від союзників координуватиме Євроатлантичний 
координаційний центр реагування на катастрофи (ЄАКЦРК). з боку України відповідну роботу 
координує Місія України при НАТО. 

7 травня ц.р. з ЄАКЦРК надійшла перша інформація про направлення Словаччиною для 
потреб передислокованих з АР Крим військовослужбовців ЗС України: генератори електроенергії, 
освітлювальне обладнання, посуд, інші предмети першої необхідності. 

Місія України при НАТО 
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08.05.2014. НАТО консультує Україну щодо захисту об’єктів 
критичної інфраструктури в умовах військової ескалації з боку РФ 

За підсумками візиту в Україну Групи консультативної підтримки НАТО з питань захисту 
критичної інфраструктури Комітетом НАТО з планування на випадок надзвичайних ситуацій 
затверджено та передано Україні доповідь з оцінками рівня захищеності критичних об’єктів в 
нашій державі та рекомендаціями щодо подальшого удосконалення їх фізичного захисту в умовах 
загострення ситуації в низці українських областей, спричиненого агресивними діями з боку РФ та 
підтримуваних нею терористичних угруповань. 

Наразі доповідь, що має конфіденційний характер, вивчається профільними відомствами 
України. На основі цієї доповіді планується продовжити активну взаємодію України з НАТО у 
сфері захисту об’єктів критичної інфраструктури. 

Як повідомлялося, 5-8 квітня ц.р. в Україну на її терміновий запит НАТО було направлено 
Групу консультативної підтримки з питань захисту критичної інфраструктури та захисту 
цивільного населення у надзвичайних ситуаціях. До складу Групи увійшли цивільні експерти від 
Бельгії, Болгарії, Литви Польщі, Словаччини, США, Угорщини, представники Міжнародного 
секретаріату НАТО та Офісу зв’язку НАТО в Києві. 

Місія України при НАТО 

12.05.2014. Експерти НАТО з питань логістики вивчають 
можливості надання допомоги Україні  

Делегацію Альянсу поінформували про пріоритети отримання Збройними силами України 
матеріально-технічної допомоги від НАТО. 

Візит делегації експертів НАТО з питань логістики в Україну розпочався у понеділок, 12 
травня. Мета поїздки - обговорення на експертному рівні питань можливості підтримки з боку 
країн-членів Альянсу зусиль української сторони з логістичного забезпечення невідкладних 
потреб Збройних сил України. 

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони, у Києві з експертами НАТО зустрівся 
перший заступник міністра оборони Богдан Буца. Делегацію НАТО на зустрічі очолював 
начальник секції логістичних можливостей департаменту планування та політики оборони 
міжнародного секретаріату НАТО Бруно Кантин. Відбулися також переговори між делегаціями з 
обох сторін. 

Гості були проінформовані про пріоритети отримання Збройними силами України 
матеріально-технічної допомоги. 

У ході візиту члени делегації Північноатлантичного альянсу продовжать роботу з 
представниками Міноборони та Генерального штабу Збройних сил України. Так, 13 та 14 травня 
відбудуться двосторонні зустрічі щодо питань структури і системи забезпечення Збройних сил 
України, системи отримання іноземної матеріально-технічної допомоги, співробітництва в сфері 
логістичного забезпечення та ін. Передбачено також відвідання делегацією експертів НАТО 
кількох українських підприємств. 

Візит в Україну делегації Альянсу завершиться 15 травня. 
Дзеркало тижня 

15.05.2014. Україна може звернутися за військовою допомогою 
до окремих країн НАТО, але не до НАТО як організації 

НАТО вже багато робить для допомоги Україні. Генсек альянсу впевнений, що буде 
зроблено ще більше. 

НАТО як організація не має військової техніки чи засобів розвідки, щоб надати конкретну 
воєнну допомогу Україні, всім цим володіють країни-члени альянсу, повідомив генеральний 
секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, відповідаючи на запитання учасників відбулася в 
Братиславі конференції. 

"Дозвольте мені нагадати, що у НАТО немає військової техніки. НАТО як організація не має 
розвідувальної служби. Ми залежимо від окремих членів альянсу. Таким чином, питання про 
військовій техніці, засобах розвідки, комунікації та інших має вирішуватися на двосторонній 
основі між Україною та окремими членами НАТО", - сказав він. 

За словами генерального секретаря, Україна направила в Брюссель список прохань про 
допомогу, і в НАТО на нього позитивно відреагували. Прохання стосуються тих сфер, в яких альянс 
може надати реальну допомогу. 

"Ми вирішили розширити наші партнерські проекти в проведенні військової реформи, 
модернізації Збройних сил України, нарощувати здатність оперативного взаємодії, в тому числі 
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участь у навчаннях НАТО і т.д. Таким чином, ми вже багато робимо як альянс, і я передбачаю, що 
будемо робити більше", - зазначив генсек. 

Він також нагадав, що існує значна різниця між статусом члена НАТО та положенням 
партнера, але не члена НАТО, якою є Україна. Стаття 5 Північноатлантичного договору, яка 
встановлює обов'язки колективної оборони, відноситься тільки до членів НАТО. 

Дзеркало тижня 
 

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ 

30.04.2014. НАТО у червні перегляне оборонні видатки через 
ситуацію в Україні 

Північноатлантичний альянс у червні має намір переглянути видатки на оборону у зв’язку 
з наслідками кризи в Україні. 

Про це у Парижі заявив заступник офіційного представника МЗС Франції Венсан Флоріані, 
пояснюючи позицію Франції щодо заяви держсекретаря США Джона Керрі, який у вівторок 
закликав членів НАТО збільшити видатки на оборону, передає кореспондент Укрінформу. 

«Що стосується НАТО, то ми маємо регулярні консультації, які допомагають нам останніми 
тижнями оцінити наслідки кризи в Україні. Нові обміни (пропозиціями. - Ред.) на високому рівні 
плануються в ході зустрічей міністрів оборони, запланованих на 1 і 2 червня, і міністрів 
закордонних справ 24 і 25 червня ц.р.», - сказав дипломат. 

Як повідомляло агентство, державний секретар США Джон Керрі звинуватив Росію у спробі 
«змінити ландшафт безпеки» в Європі та наголосив на ролі НАТО в цьому питанні. Зокрема, він 
зазначив, що криза в Україні закликає Захід повернутися до ролі НАТО - Організації 
Північноатлантичного договору, яка була створена саме для захисту території Альянсу та 
просування трансатлантичної безпеки. 

Укрінформ  

30.04.2014. НАТО втричі збільшує кількість винищувачів для 
захисту повітряного простору Балтії 

Північноатлантичний альянс з 1 травня спрямовує 12 винищувачів військово-повітряних 
сил Польщі, Великої Британії і Данії для захисту Естонії, Латвії та Литви та зміцнює свою 
військову присутність у Центральній та Східній Європі. 

Про це власному кореспонденту Укрінформу у Брюсселі повідомили у штаб-квартирі 
Альянсу. 

«Винищувачі з Польщі, Великої Британії і Данії 1 травня заступають на чергування з 
патрулювання повітряного простору Балтійських країн Естонії, Латвії та Литви у рамках ухвалених 
на початку цього місяця заходів із зміцнення колективної безпеки Альянсу», - заявили в НАТО. 

Наголошується, що кожна з цих країн виділить по чотири винищувачі: Польща, яка 
очолить місію, буде представлена на Міг-29; Велика Британія направляє багатофункціональні 
винищувачі «Тайфун»; Данія надасть F-16. 

«Альянс традиційно виділяв чотири літаки на засадах ротації. Однак, НАТО посилив свою 
присутність додатковою кількістю літаків після ескалації кризи в Україні», - пояснили у НАТО. 

Зауважується, що посилення місії у країнах Балтії, які не мають власних ВПС, сталося 
уперше за 10 років. 

Окрім цього, повідомили в Альянсі, напередодні винищувач ВПС Франції прибув для 
проведення навчань до Польщі, а канадський винищувач візьме участь в аналогічних тренуваннях 
у Румунії. 

Також на посилення військової присутності НАТО у Центральній та Східній Європі чотири 
французьких винищувачі «Рафаль» будуть дислоковані на території Польщі, а шість винищувачів 
ВПС Канади CF-18 базуватимуться в Румунії. 

Укрінформ 

02.05.2014. У НАТО змушені розглядати Росію як противника - 
Вершбоу 

Заяви Росії змушують НАТО сприймати її як противника, а не партнера, повідомив 
журналістам у Вашингтоні заступник Генсекретаря Альянсу Александр Вершбоу. 

"Очевидно, що Росія оголосила альянс противником, тому ми змушені починати 
розглядати Росію більшою мірою як противника, а не партнера" , - сказав він. 
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За словами Вершбоу, НАТО і Москва по-різному дивляться на те, як повинна виглядати 
система безпеки в Європі. 

"Ми (Альянс) захищаємо свободу і суверенітет вибору сусідів РФ, а Москва, очевидно, знову 
намагається поширити свою гегемонію і обмежити суверенітет (країн-сусідів) під приводом 
захисту російського світу", - підкреслив він. 

"Дії Росії насправді перевернули безліч основ системи міжнародної безпеки, які ми знаємо, 
і які нас влаштовують", - сказав Вершбоу. 

Заступник Генсека Альянсу відзначив, що НАТО готує нові оборонні заходи. Зокрема, 
розглядається питання про розміщення додаткової кількості військових у Східній Європі, які 
діятимуть на ротаційній або постійній основі. 

Місія України при НАТО 

05.05.2014. В Естонії починаються масштабні військові 
навчання НАТО біля кордонів РФ  

В Естонії військові розпочинають наймасштабніші в новітній історії країни навчання, які 
пройдуть біля кордонів із РФ. 

Окрім естонських військових в навчаннях "Весняний шторм" візьмуть участь союзники по 
НАТО. 

Всього у маневрах візьмуть участь близько 6 тисяч військовослужбовців , в тому числі рота 
повітряних десантників чисельністю в 150 осіб зі складу 173 повітряно-десантної бригади США, 90 
піхотинців з Великобританії, а також підрозділи Франції, Нідерландів, Бельгії, Польщі, Литви та 
Латвії, передає "Интерфакс" з посиланням на головний штаб Сил оборони Естонії. 

У них будуть також задіяні винищувачі ВПС Данії, що базуються на авіабазі Емарі поблизу 
Талліна і почали 1 травня охорону повітряного простору країн Балтії. Польща направляє три 
штурмовики Su-22 і підрозділ протиповітряної оборони з ракетним комплексом SA-8. Вперше в 
навчаннях візьме участь команда кіберзахисту з Франції. 

Навчання охоплять південні і південно-східні регіони поблизу кордону з Росією. 
Завершаться маневри 23 травня.  

5 канал 

06.05.2014. У НАТО впевнені, що Росія не буде вводити війська в 
Україну 

НАТО вважає, що Росія буде домагатися своїх цілей в Україні, не перетинаючи кордон. 
Головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав 

не вважає ймовірним введення російських військ на схід України, передає Reuters. 
"Сьогодні я б сказав, що не вважаю, що це найбільш імовірний хід дій", - заявив генерал на 

конференції з питань озброєнь в Оттаві. 
На думку Брідлава, Москва буде домагатися своїх цілей в Україні, не перетинаючи кордон. 

Брідлав заявив, що російська влада, швидше за все, продовжить робити те, що вона робить: 
дискредитувати український уряд, провокувати протестні виступи в країні і готувати ґрунт для 
сепаратистського руху. Брідлав також зазначив, що незважаючи на те, що він упевнений в 
присутності російських спецпідрозділів на сході України, поки рано робити висновки про те, хто 
збив українські вертольоти над Слов'янськом. 

Раніше заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу зазначив, що через дії 
РФ Альянс змушений сприймати її як супротивника. 

"Очевидно, що росіяни проголосили НАТО своїм супротивником. Тому ми не повинні 
сприймати Росію як партнера, швидше варто ставитися до неї як до супротивника", - заявив 
Вершбоу. 

Він зазначив, що приєднання Криму і маніпулювання заворушеннями на південному сході 
України докорінним чином змінили відносини між Росією і НАТО. 

Окрім того, США мають намір розширити санкції проти низки російських банків та 
енергетичних компаній 

Дзеркало тижня 

07.05.2014. НАТО розглядає можливість постійного 
розташування сил у Східній Європі 

Внаслідок анексії Криму та участі Росії у подальшому розхитуванні ситуації на сході 
України керівництво НАТО розглядає можливість розташування своїх сил у Східній Європі на 
постійній основі. 
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Про це заявив головнокомандувач силами НАТО у Східній Європі генерал Філіп Брідлав, 
відповідаючи на запитання щодо такої можливості, повідомляють зарубіжні ЗМІ. 

"Я думаю, що ми маємо подумати над цим, ми винесемо це на обговорення через лідерів 
наших країн та побачимо, у що це виллється", - сказав Брідлав. 

У зв'язку з діями РФ в Україні Брідлав наголосив на створенні Росією "нової парадигми". 
"На основі нової парадигми, яку, ми бачимо, представила Росія,... нам всім доведеться переглянути 
деякі рішення, які ми зробили стосовно структури, розташування, готовності, і, що ще більш 
важливо, у короткостроковій перспективі реагування наших сил має були переглянуто", - сказав 
Брідлав. 

За його словами, на сьогодні в його задачі входить проведення "запобіжних заходів" у 
повітрі, на землі та на морі. Вони триватимуть до 31 грудня. Як заявив Брідлав, їхня дія може бути 
продовжена за узгодженням з лідерами НАТО та міністрами оборони країн-учасниць Альянсу. 

Голос України  

07.05.2015. Коментар: Чи потрібна НАТО нова стратегія? 

Північноатлантичний альянс постав перед докорінними змінами. У центрі стратегії може 
опинитись оборона від атаки з боку Росії. Старі стереотипи мислення повертаються, вважає Бернд 
Ріґерт. 

Українська криза змусить військовий блок НАТО переосмислити свою стратегію. Досі в 
НАТО головна ставка робилася на оперативні війська, здатні за межами простору блоку брати 
участь у тривалих конфліктах, наприклад в Афганістані. Це відбилося й на рішеннях щодо 
озброєння та оснащення європейських збройних сил: менше солдатів, менше важкого озброєння, а 
замість того сили швидкого реагування, які блискавично можуть бути перекинуті з місіями у 
віддалені регіони. Бундесвер, німецька армія, внаслідок реструктуризації скоротила свої танки, 
свою артилерію до невеличкого залишку, а також скасувала обов'язкову військову службу, щоб 
розширити транспортні можливості й інші логістичні потужності. Чи не було це передчасним? 

Раптово у суспільній дискусії з'явилася примара російського нападу на територію НАТО на 
східному фланзі. Сценарій, котрий вже багато років тому майже стерся з пам'яті. Хоча, власне, 
усвідомлення того, що головне завдання військ НАТО - оборона альянсу проти гіпотетичного 
нападу з застосуванням сухопутних військ у Європі, досі зберігалося, по-справжньому серйозно 
політичні лідери це вже не сприймали. З Росією у НАТО намагалися будувати партнерські 
відносини. Нині ми знаємо, що це, на жаль, не спрацювало. 

Відлякування знову в моді 
Російське керівництво з часів завершення холодної війни сприймало НАТО як союз, 

спрямований проти Росії. Так це і залишилося.Тепер країни-члени НАТО знову мусять мати справу 
з захистом від ймовірних російських атак. Підрахунок танків і гармат, здавалося б, вже став чимось 
із учорашнього дня, утім, уже впродовж кількох тижнів генеральний секретар НАТО Андерс Фог 
Расмуссен знову говорить про "відлякування" російських військ, а також про здатність і безумовну 
волю НАТО захищати своїх східних членів від імовірних нападів, тобто балтійські країни, а також 
Польщу та Румунію. 

Після війни в Грузії 2008 року в штабах планування НАТО замислилися над схожими 
сценаріями, але політичної підтримки це не мало. Навіть найважливіший член НАТО - США - 
здійснювали виведення військ і зброї з Європи, тоді коли Росія з 2008 року масштабно 
реформувала та забезпечувала новим оснащенням свої звичайні та атомні сили. На західному 
кордоні Росії дислоковані потужні бронетанкові підрозділи, котрі за кілька днів можуть перейти 
від поточних маневрів до реальних бойових дій. Це підтверджує і Міжнародний інститут 
стратегічних досліджень, і головний командувач військ НАТО у Європі американський генерал 
Філіп Бридлав. 

НАТО мусить замислитися 
НАТО наразі мало що може протиставити цим військам. Бойові бригади спершу б довелося 

перекинути зі США та Західної Європи на схід до Польщі чи Естонії. НАТО хоче захищати своїх 
східних членів силами швидкого реагування, які складаються зі змінних підрозділів з країн-членів 
альянсу. Бундесвер нині володіє лише десятою частиною тих бойових танків, які він мав ще 25 
років тому в часи падіння Берлінського муру. Це не випадковість. Адже ніхто не вбачав прямої 
військової загрози з боку Росії. Але ситуація змінилася. Найпізніше на саміті НАТО у вересні 
альянс мусить дати концептуальну відповідь на зміну ситуації стосовно загроз. Плани оборони 
потрібно негайно переглянути. 

Президент США Барак Обама під час свого візиту до Брюсселя в березні вже окреслив 
напрям нового курсу. Європейці мають витрачати більше грошей на свою оборону, адже Росія 
збільшила свій оборонний бюджет майже на третину. Натомість європейці скорочують бюджетні 
видатки на оборону впродовж років. Утім, США теж заощаджують після "дорогих" війн в Іраку та 
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Афганістані. Попри це, військовий бюджет американців удесятеро більший, ніж російський. 
Європейські політики в часи кризи теж разюче скорочували оборонні витрати. Але це все нині, як 
видається, у минулому. Європейці повинні знати: це буде дорого і обтяжливо для держбюджетів у 
наступні роки. 

А що з атомною зброєю? 
НАТО з огляду на нову ситуацію, що виникла через українську кризу, не зможе обмежитися 

лише звичним озброєнням. До переконливого залякування належить також і ядерна зброя, навіть 
якщо лишень при згадці про неї біжать мурашки по тілу. Росія - ядерна держава і, як і раніше, 
вважає ядерну державу США своїм головним суперником у багатополярному світі. Росія 
модернізує свої ракети і навіть розмістила деякі з них у Калінінградській області, що на кордоні з 
Польщею та Литвою. Крім того, Росія на початку року провела випробуваня своїх крилатих ракет, 
здатних нести і ядерні боєголовки. Це, можливо, є порушенням американсько-російського 
договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності від 1987 року. Відповіді з боку НАТО не 
надійшло. 

НАТО зі свого боку модернізує ті нечисленні боєголовки, котрі ще зберігаються на 
території Європи. Альянс працює над розгортанням щита протиракетної оборони в Європі, який 
початково мав захищати від атак з боку Ірану чи інших держав регіону. Можливо, тепер, усупереч 
власному плануванню, протиракетний щит має захищати і від російської зброї. Усе це мусить 
влитися в нову стратегічну дискусію й нову концепцію. Українська криза, яку роздмухує Росія, 
змушує до цього. НАТО має реагувати, щоб зберегти до себе довіру. 

Німецька хвиля 

11.05.2014. ЗМІ: Естонія наполягає на тривалій присутності 
сил НАТО в Балтиці 

Естонська влада розглядає війська Альянсу як засіб залякування проти російської агресії. 
Естонія, яка входить до складу ЄС і НАТО, наполягає на тривалій присутності сил 

Північноатлантичного альянсу в Балтійському регіоні для захисту від Росії. 
Про це заявив прес-секретар естонського міністерства оборони Артур Югасте в 

опублікованому в суботу, 10 травня, інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 
повідомляє Deutsche Welle. 

За його словами, довгостроковий прихід союзників в Балтику міг би заспокоїти місцеве 
населення і "служити потужним засобом залякування проти будь-якого можливого агресора". 

Представник оборонного відомства також уточнив, що мова йде не тільки про 
дислокування військ НАТО, але й про створення баз військового постачання "для скорочення 
логістичного ланцюжка у випадку раптового виникнення кризової ситуації". 

Раніше НАТО відмовлялася від розміщення солдатів і боєприпасів у східноєвропейських 
країнах, що входять до складу блоку. 

УНІАН 

13.05.2014. Чи потрібно НАТО збільшувати витрати на 
оборону? 

Генеральний секретар НАТО вважає, що ситуація в Україні може стати причиною для 
додаткового озброєння НАТО. Більшість країн Альянсу проти. Експерти не бачать необхідності 
збільшення витрат. 

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен порівнює анексію Криму Росією з 
такими поворотними пунктами у політиці безпеки, як падіння Берлінської стіни або теракти 11 
вересня 2001 року. Расмуссен переконаний, що Північноатлантичний Альянс зобов’язаний 
реагувати. Його рецепт: підвищити витрати на оборону. 

Після закінчення холодної війни всі країни-члени НАТО скоротили свої оборонні бюджети. 
Німеччина, наприклад, витрачала в 1990 році на потреби оборони 2,8 відсотка ВВП, а нині - лише 
1,3. НАТО пропонує 2 відсотки видатків, хоча практично всі країни Альянсу витрачають менше. 
Тим часом Росія збільшує витрати на військові потреби та модернізовує застаріле оснащення армії. 
Якщо вірити підрахункам члена комітету Бундестагу з питань оборони Александра Ноя, до 2020 
року Росія має намір вкласти в оновлення військової сфери близько 600 мільярдів євро. 

Новий старий образ ворога - Росія 
Утім, Александр Ной сумнівається, що Росії вдасться зібрати таку гігантську суму. Загрозу з 

боку Росії він також вважає перебільшеною. "Жодна країна НАТО не перебуває у небезпеці. Це все 
- роздута істерія для того, щоб підняти важливість Північноатлантичного альянсу в очах 
громадськості", - заявив депутат в інтерв’ю DW. Оборонний союз просто втратив образ ворога і 
черговий раз "віддуватися" доводиться Росії, вважає він. Утім, слід зазначити, що Александр Ной - 
політики Лівої партії, яка вже давно прагне домогтися розпуску НАТО. 
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Але і уряд Німеччини без захвату реагує на ідею генсека НАТО. Міністр оборони ФРН 
Урсула фон дер Ляєн днями нагадала, що пріоритетне завдання для ЄС нині - зміцнення 
досягнутої економічної стабільності. А експерт з питань безпеки, співробітник фонду "Наука і 
політика" Кристіан Меллінґ вказує, що в Іспанії, Італії та Франції зовсім інші турботи: "Ці країни 
борються нині з іншим ворогом: проблемами у соціальній та фіскальній системах. І це значно 
важливіше, ніж питання, чи вкладати трохи більше грошей в оборону і армію", - зазначає Меллінґ. 
Урсула фон дер Ляєн переконана, що НАТО і без збільшення бюджету має достатньо сили. Вона 
переконана, що про це відомо і Росії. 

Перевага з прогалинами 
Навіть якщо взяти армію лише європейських країн НАТО, вона значно перевищує 

російську за чисельністю, зазначає Кристіан Меллінґ в інтерв’ю DW. Це стосується не лише 
особового складу, але й бронетанкової та іншої техніки. "І за якістю армія НАТО має значні 
переваги над російською", - наголошує Меллінґ. 

 На озброєння Бундесверу нині витрачають менше, ніж на початку 90-их років 
На озброєння Бундесверу нині витрачають менше, ніж на початку 90-их років 
Утім, оборона НАТО має і слабкі місця, але вони були і до виникнення кризи в Україні. 

Оборонний союз має інвестувати гроші у космічну розвідку та розвідувальні безпілотники. Є 
прогалини і в тиловому забезпеченні, зокрема, не вистачає важких транспортних літаків. Кристіан 
Меллінґ рекомендує країнам НАТО спільними зусиллями розміщувати замовлення. На його 
думку, так можна зекономити до 30 відсотків вартості. 

Невдала економія 
Одна справа - теоретичні плани щодо економії, інша - реалізація цих намірів на практиці. 

Це демонструє, наприклад, складна і затяжна історія вироблення і закупок винищувача Eurofighter 
або гігантське перевищення кошторису при розробці важкого транспортного літака A400M. Ще 
одна можливість заощадити - спеціалізація окремих країн НАТО. Приміром, Великобританія 
розвиває передусім військово-морський флот, а Німеччина відповідає за транспорт та тилове 
оснащення. Утім, така схема - політична пастка, вважає депутат Бундестагу Александр Ной. "Такі 
проекти породжують механізми примусу. Наприклад, більшість країн НАТО вирішили взяти 
участь у якійсь операції. І тоді Німеччина практично змушена взяти у ній участь", - каже він. Але 
це порушує права національного парламенту. Адже в Німеччині всі рішення щодо участі у 
військових операціях ухвалює Бундестаг. 

Гонка озброєнь нікому не потрібна 
Ніхто з експертів не вважає, що криза в Україні має спровокувати нову гонку озброєнь. 

Кристіан Меллінґ підкреслює, що в контексті доозброєння НАТО йдеться про "гомеопатичні дози 
цільового призначення", а не про "сотні мільярдів євро, про які нині мріє пан Расмуссен". 

Не знаходить переконливої підтримки і пропозиція головнокомандувача об’єднаних 
збройних сил НАТО в Європі генерала Філіпа Брідлава щодо розміщення на постійній основі сил 
НАТО на територіях східних країн-партнерів. Відомий німецький політик та експерт з питань 
безпеки Горст Тельчик нагадує: "Коли одна сторона демонструє силу, інша зазвичай також 
відповідає демонстрацією сили". Різкі висловлювання керівництва НАТО Горст Тельчик сприймає 
як надто загрозливі політичні жести. 

Німецька хвиля 

14.05.2014. Чому Чехія не поспішає запрошувати до себе війська 
НАТО? 

Чеська республіка на відміну від Польщі та країн Балтії не поспішає запрошувати до себе 
військовий контингент НАТО - навіть з огляду на конфлікт України та Росії. DW з'ясовувала 
причини такої позиції.  

З огляду на висловлювання більшості чільних празьких політиків, підтримка ними 
незалежної і соборної України одностайна. Утім, один із чеських аналітиків уже встиг назвати цю 
одностайність "оригінальною". Адже на відміну від поляків, литовців, латишів або естонців, чехи 
не хочуть бачити на своїй території військових Північноатлантичного альянсу. 

Нагадаємо, що через кризу в Україні США посилили військову присутність у Польщі та 
країнах Балтії, де сьогодні перебуває 600 американських вояків. На летовищах Литви базуються 
літаки НАТО, а в Естонії відбуваються масштабні маневри Альянсу. За таких обставин позиція 
Чехії, країни, яка днями відзначила п’ятнадцять років свого членства в Альянсі, багатьох 
здивувала. 

Позаблокові симпатії 
"Ми надзвичайно обережні, коли йдеться про чужі війська на нашій землі, і не має 

значення те, що вояки НАТО могли б опинитися в Чехії тільки й тільки на запрошення чеського 
уряду, - заявив міністр оборони Чехії Мартин Стропницький в інтерв’ю агенції Reuters, - Річ у тім, 
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що чехи ще й тепер пам’ятають вторгнення військ Варшавської угоди в серпні 1968-го". Таке 
порівняння політика, своєю чергою, викликало зливу запитань. Бо, здавалося б, саме завдяки 
досвіду існування під окупацією чехи мали би вітати присутність у країні дружніх військових 
контингентів... 

"Щоб зрозуміти міністра оборони, слід повернутися у дні "оксамитової революції", коли 
Вацлав Гавел пообіцяв, що оновлена Чехословаччина буде позаблоковою", - пояснив у розмові з 
Deutsche Welle політолог Давид Свобода. Експерт зазначає, що велика частина чеської спільноти й 
досі зберігає позаблокові симпатії. Окрім того, чеська політична еліта побоюється дальшої 
конфронтації з путінською Росією, вважає Свобода. 

Чехія запросить контингент НАТО. У разі потреби 
Заява Мартина Стропницького викликала дискусію у країні. "Я вважаю висловлювання 

міністра оборони вельми невдалим, таким, що підважує авторитет Чехії з-поміж її союзників і грає 
на руку російській пропаганді", - прокоментував слова політика прем’єр-міністр країни Богуслав 
Соботка. 

Пізніше сам Мартин Стропницький наполіг, аби його пояснення вислухав чеський 
парламент. Політик зокрема зазначив, що не можна не зважати на настрої чималої частини 
чеського населення, яке на підставі історичних аналогій негативно ставиться до появи іноземних 
військових на території країни. Але це не означає, що в раз потреби Чехія не запросить до себе 
своїх партнерів по НАТО, додав міністр. 

На пропозицію Стропницького парламент країни ухвалив декларацію, в якій ідеться про те, 
що Чеська республіка залишається активною і надійною ланкою Північноатлантичного альянсу. 

Німецька хвиля 
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

 

ЄВРОПА НА ПОРОЗІ НОВОЇ «ГАЗОВОЇ ВІЙНИ»? 

Через п’ять років після двохтижневих перебоїв із постачанням російського 
газу, що мали місце в 2009 р., Європа знову опинилася напередодні «газової» 
війни. Причина – знову та ж: спроби Росії позбавити Україну суверенітету за 
допомогою газового важелю.  

15 травня 2014 р. В.Путін офіційно повідомив лідерів країн ЄС про 
переведення України на передоплату, що за умов невирішеної суперечки 
щодо ціни на газ фактично означає попередження про припинення постачання 
газу в Україну з 1 червня 2014 р.  В.Путін оцінив заборгованість України за газ в 
$3,5 млрд., «забувши» відзначити, що така цифра виникла внаслідок 
необґрунтованого підвищення російською стороною ціни на газ з $268 до $485 за 
тис. куб. після того, як РФ анексувала Крим і денонсувала угоди по 
Чорноморському флоту, які включали знижку на газ. Зазначимо також, що, на 
думку єврокомісара із питань енергетики Гюнтера Оттінгера, справедливою ціною 
на російський газ для України має бути $350-380 за тис. куб.10 

Москва «комплексно» підійшла до української газової проблематики: 
майже вдвічі піднявши ціну на газ, вона також відібрала в України 
перспективні газові родовища біля узбережжя Криму, а російські 
бойовики захопили території Донецької області, де знаходяться 
найбільші в Україні поклади сланцевого газу11, який в перспективі мав 
звільнити від російської енергетичної залежності. Крім того, Україна постала 
перед ризиком втратити разом із Донбасом і вугілля, що ще посилить 
енергетичні проблеми.  

Україна заявила про свій намір судитися із Росією в Стокгольмському суді, 
якщо «Газпром» відкине передарбітражну пропозицію «Нафтогазу» щодо 
зниження ціни на газ. Також Київ готується до організації реверсних поставок газу 

                                                             
10

 Єврокомісар вважає справедливою ціну на газ 350-380 доларів. - 

http://www.epravda.com.ua/news/2014/05/15/453108. 
11

 Донецкий журналист Алексей Мацука: «Вся активность сепаратистов и боевиков связана только с севером 

области, где наибольшие залежи сланцевого газа». - 

http://tvrain.ru/articles/donetskij_zhurnalist_aleksej_matsuka_vsja_aktivnost_separatistov_i_boevikov_svjazana_tol

ko_s_severom_oblasti_gde_naibolshie_zalezhi_slantsevogo_gaza-367905. 
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з Польщі, Угорщини та Словаччини. Але цих заходів вочевидь буде замало: 
рішення міжнародного суду Москва може проігнорувати, а реверсних поставок 
буде для України недостатньо. Тож надія – на міжнародне сприяння вирішенню 
традиційних газових проблем із РФ.  

ЄС у газовому питанні продемонстрував своє традиційне невміння діяти на 
випередження. За п’ять років, що минули з часів «газової війни» 2009 р., Європа 
так і не вжила належних заходів для зменшення своєї енергетичної залежності від 
Росії. І хоча поновлення Росією «газової війни» було неважко передбачити одразу 
ж після падіння режиму В.Януковича, лише 6 травня 2014 р. Міністри 
енергетики держав G-7 зібралися в Римі, щоб розробити попередній 
варіант плану зменшення залежності від російського газу, який має бути 
обговорений на саміті G-7 у Брюсселі 4-5 червня 2014 р. Тоді ж має бути прийнято 
і план дій з підтримки України в разі припинення російських поставок 
газу12.  

При цьому, Євросоюз виявився неготовим наважитися на 
комплексний підхід до вирішення питання газової залежності від Росії. 
Як і можна було очікувати, єврокомісар з енергетики Ґюнтер Еттінґер не 
підтримав пропозицію польського прем’єр-міністра Дональда Туска щодо 
створення Європейського енергетичного союзу, який займатиметься закупівлею 
газу для усіх держав-членів ЄС, що позбавило би Москву можливості тиснути на 
європейські столиці за допомогою газового важелю13. Ґ.Еттінґер також заявив, що 
у нього немає принципових заперечень щодо будівництва газопроводу 
«Південний потік», який має поєднати Росію та Центральну Європу в обхід 
України14. Стало відомо також, що газові компанії переконали єврочиновників не 
включати до нового списку осіб, проти яких запроваджено санкції, голову 
правління «Газпрому» Олексія Міллера15. А отже – використання Росією газового 
важеля у війні проти України залишається безкарним для основних виконавців. 

Наскільки відсутність спільної енергетичної політики робить 
окремі країни ЄС політично залежними від Москви – можна 
простежити за позицією Угорщини, яка на 4/5 залежить від поставок 
російського газу і яка розраховує на участь Росії в будівництві ядерних реакторів. 
10 травня 2014 р. у своїй інавгураційній заяві прем'єр-міністр Угорщини Віктор 
Орбан заявив, що угорці Карпатського регіону, зокрема в Україні, повинні мати 
автономію та право на подвійне громадянство. 14 травня, на зустрічі із керівником 
«Газпрому» О.Міллером, В.Орбан закликав прискорити будівництво газопроводу 
«Південний потік». А наступного дня, під час Форуму глобальної безпеки в 
Братиславі за участі прем’єр-міністрів країн «Вишеградської четвірки», В.Орбан 
назвав Україну таким же «викликом для Європи» як і Росія, бо, мовляв, немає 
гарантій, що в Україні буде утверджена демократія і проведені реформи, і що ЄС 
змушений «платити» за проблеми України.  

У відповідь прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав не 
«висловлювати меседжі, які підтримують головну лінію російської 
пропаганди» і справедливо заявив, що «у європейській політиці 

                                                             
12

 Ukraine crisis EXCLUSIVE: US and Europe planning to ‘cut off’ Russia’s gas supply. - 

http://www.independent.co.uk/news/world/politics/exclusive-west-draws-up-plan-to-disarm-russias-energy-supply-

threat-9341096.html. 
13

 Єврокомісар вважає справедливою ціну на газ 350-380 доларів. - 

http://www.epravda.com.ua/news/2014/05/15/453108. 
14

 Єврокомісар з енергетики Еттінґер: ЄС не блокуватиме "Південний потік". - 

http://www.dw.de/єврокомісар-з-енергетики-еттінґер-єс-не-блокуватиме-південний-потік/a-17623881. 
15

 Партнеры из Европы защитили Миллера. - http://www.vedomosti.ru/companies/news/26510961/partnery-iz-

evropy-zaschitili-millera. 
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лицемірство є найбільшим супротивником справжньої 
солідарності»16. 

Та очевидно, що справа не лише у В.Орбані, і не лише в Угорщині. 
Євросоюз в цілому потребує більш ефективних механізмів прийняття 
обов’язкових для виконання консолідованих рішень, які враховуватимуть 
інтереси всього об’єднання в цілому. Тоді в окремих столицях не буде спокуси 
приймати егоїстичні рішення, які йдуть у розріз із загальноєвропейськими 
інтересами. І тоді Євросоюз не буде дозволяти диктувати йому умови державі, яка 
на 50% залежить від торгівлі із ним, тоді як зворотна залежність в багато разів 
менша.17 

 

ВИКОНАВЧА ВЛАДА 

30.04.2014. Коментар Департаменту інформаційної політики 
МЗС України щодо погіршення ситуації зі свободою слова та засобів 
масової інформації в Росії  

В Україні занепокоєні стрімким погіршенням ситуації із свободою слова та засобів масової 
інформації в Росії. Вже протягом багатьох років Росія перебуває на одному з останніх місць у 
світових рейтингах за цим показником. Практично всі авторитетні організації у цій сфері 
сходяться в думці, що Росія є невільною країною з точки зору свободи слова та ЗМІ, в країні панує 
фактично тотальна цензура, а незалежні телеканали та видання можна перерахувати на пальцях 
однієї руки. 

Водночас, протягом останніх двох місяців Кремль вдався до чергового «закручування 
гайок» в медійній сфері, яке загрожує остаточно поховати навіть ті залишки вільних ЗМІ, які ще 
залишаються в країні. Це і перехід під кремлівський контроль ресурсу Lenta.ru, і обмеження 
доступу користувачів до порталів Grani.ru, Kasparov.ru, блогу Олексія Навального в «Живому 
журналі», сайту радіостанції «Ехо Москви» та багатьох інших інтернет ресурсів, систематичні 
репресії проти фактично єдиного незалежного телеканалу «Дождь». 

Зачистка Кремлем друкованих видань та телеефіру вже практично завершена. Тут офіційна 
і єдино правильна точка зору вже не має жодної альтернативи. Зачистка Інтернету, з огляду на 
останні законодавчі ініціативи в Росії, знаходиться на завершальному етапі. Тепер росіянам може 
бути заборонено відвідувати не лише російські, а й зарубіжні сайти, де міститься несанкціонована 
Кремлем інформація. 

По суті сьогодні в Росії побудований режим «оруелівського» типу, де дозволено знати лише 
те, що говорить «Великий брат». Пропаганда, брехня і дезінформація в сучасній Росії виведена 
сьогодні на рівень державної політики. В роботу цієї пропагандистської машини включено 
практично всі існуючі ЗМІ. 

В цих умовах, на жаль, відбувається не лише професійна, а й моральна деградація 
російських ЗМІ. Це стає дуже чітко зрозуміло, коли ми подивимось на висвітлення ними останніх 
подій в Україні. Деякі з цих ЗМІ, не просто дезінформують громадськість, а й беруть безпосередню 
участь у злочинних діях, стаючи, по суті, спільниками терористів. 

Просто таки кричущим прикладом цього став так званий допит терористами 
співробітників українських спецслужб у Слов’янську, який інакше, ніж звірячими тортурами не 
можна назвати. Деякі російські телеканали і видання, зокрема, «Первый канал», «Россия», 
«LifeNews», «Комсомольская правда»,  з особливим цинізмом, смакуючи, транслювали цей допит 
мало не в прямому ефірі, чим викликали справедливе обурення як в Україні, так і у світі. Дивно 
лише, що ми не почули жодних протестів в самій Росії, де до будь-якого ЗМІ, який дозволить собі 
опублікувати інтерв’ю з небажаною особою, не кажучи вже про терористів, одразу ж 
застосовуються найжорсткіші санкції. 

Безпосередня участь іноземних громадян, в тому числі журналістів, у протиправних діях на 
території України, пов’язаних із захопленням державних установ, заручників, тортурами, а також 
інших злочинах, які здійснюються сьогодні терористами на Сході нашої держави, безумовно, не 
залишатиметься без реакції. 

                                                             
16

 Туск захистив Україну від прем’єра Угорщини. - http://www.radiosvoboda.org/content/article/25386517.html. 
17

 Такі цифри озвучила помічниця Держсекретаря США Вікторія Нуланд під час візиту до Люксембургу 13 

травня. - http://ukrainian.voanews.com/content/article/1914721.html. 
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У зв’язку з цим хотіли б закликати журналістів російських видань, в разі, якщо нинішня 
ситуація в Росії не дозволяє їм повною мірою дотримуватися загальновизнаних професійних 
стандартів і говорити правду, згадати хоча б про такі поняття як людська гідність, моральні 
принципи та елементарна порядність. 

Сайт МЗС 

01.05.2014. Коментар Департаменту інформаційної політики 
МЗС України щодо висновків представників громадянського 
суспільства РФ про настрої в Криму  

В Україні взяли до уваги оцінки, які містяться в огляді від 21 квітня ц.р., підготовленому  
членом Ради при Президентові Російської Федерації з прав людини Євгеном Бобровим, 
керівником мережі «Міграція і право» правозахисного центру «Меморіал» Світланою 
Ганнушкіною і адвокатом мережі Ольгою Цейтліною. 

На підставі проведених опутувань автори огляду підтверджують, що на так званому 
«референдумі» за приєднання до Росії проголосували 50-60 відсотків мешканців  Криму при явці 
30-50 відсотків. При цьому, як наголошується в документі, жителі Криму голосували не стільки за 
приєднання до Росії, скільки за припинення, за їх словами,  корупційного свавілля попереднього 
режиму.   

Докази незалежних експертів та громадських діячів РФ  - це красномовне і чергове 
підтвердження злочинного загарбання Криму Росією. Вчинена анексія суперечить інтересам і волі 
переважної більшості кримчан. Це також означає, що Крим неминуче буде позбавлений російської 
окупації. 

Укотре заявляємо, що Автономна Республіка Крим, тимчасово окупована Російською 
Федерацією, є невід’ємною складовою території Української держави в рамках визнаних 
міжнародним співтовариством кордонів. 

Сайт МЗС  

01.05.2014. Заява МЗС стосовно акцій підтримки України в 
Російській Федерації 

 У Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах Російської Федерації сьогодні відбулися 
численні акції на підтримку України та проти збройної агресії, яку чинить Кремль стосовно 
Української держави. 

Висловлюємо вдячність тисячам чесних людей Росії, які засуджують агресивну 
мілітаристську політику російського керівництва. 

Але вияви солідарності з Україною і нашим народом зазнають переслідувань. 
Ми рішуче засуджуємо затримання і брутальне переслідування російською поліцією 

громадян своєї держави лиш за те, що вони підтримали Україну та публічно виступили за мир. 
Це - чергове свідчення порушень основоположних прав і свобод людини в Російській 

Федерації, а також прогресування в лавах російської влади разючої антиукраїнської істерії. 
Сайт МЗС  

01.05.2014. Заява МЗС України щодо неонацистських виступів в 
РФ  

В Україні глибоко стурбовані численними зібраннями російських неонацистів, які 1-го 
травня при повному потуранні з боку влади вільно та безперешкодно марширували вулицями 
російських міст, вигукували огидні всьому цивілізованому світу расистські, шовіністичні та 
ксенофобські гасла. 

Глорифікація Гітлера одночасно з прославлянням Сталіна, тоталітарні ідеології, гасла 
реваншизму, ксенофобії, нетерпимості, антисемітизму та великодержавного шовінізму – ці 
небезпечні явища, які розвиваються в РФ на тлі переслідування та придушення всіляких 
демократичних проявів у російському суспільстві, є викликом усьому цивілізованому людству. 

Україна категорично засуджує розгул неофашистських рухів в РФ та вимагає негайного 
припинення шовіністичної істерії в російському інформаційному просторі.  

Сайт МЗС  

02.05.2014. Коментар МЗС України щодо проведення АТО у 
східних областях України  

Викликають подив абсурдні звинувачення російської сторони в контексті проведення 
Україною антитерористичної операції у східних областях України. 
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У зв'язку з цим хотіли б офіційно заявити, що в ході АТО правоохоронними органами 
України не застосовується проти цивільного населення важка, в тому числі ракетна техніка. Не 
відповідає дійсності й інформація про нібито участь в операції представників «Правого сектору», 
як і будь-яких інших цивільних формувань. Ця операція проводиться виключно силами СБУ, 
Міноборони, МВС і Нацгвардії в режимі загального штабного командування. 

Разом з тим, саме контрольовані Росією терористи і бойовики використовують проти сил 
антитерористичного центру гранатомети, важку техніку та інші види військового озброєння, 
підтвердженням чого є збитий за допомогою системи «ПЗРК» вертоліт, що здійснював оглядовий 
обліт території. 

Цинічними і безпідставними є твердження про нібито участь в АТО «англомовних 
іноземців». Жодні іноземні громадяни, крім підтверджених фактів участі у провокаціях російських 
диверсантів, в операції не брали і не беруть участь. Хотіли б також нагадати російській стороні, що 
в полоні у терористів залишаються заручники, в тому числі англомовні іноземні спостерігачі та 
журналісти, для звільнення яких Росія, на жаль, не зробила жодних реальних зусиль. 

Сайт МЗС  

02.05.2014. Коментар Департаменту інформаційної політики 
МЗС України щодо підтримки Росією сепаратизму на сході України  

Звернули увагу на повідомлення ЗМІ про арешт в Росії трьох активістів, які вивісили 
прапор ФРН над будівлею ФСБ в Калінінграді «як символ необхідності виходу Калінінградської 
області зі складу Росії та її приєднання до Європейського Союзу». 

Викликає здивування, що в той самий час подібні дії сепаратистів на сході України, 
здійснювані до того ж із застосуванням зброї, захопленням адміністративних будівель і 
заручників, всіляко заохочуються офіційною російською владою. Більше того, російська сторона 
ще й цинічно вимагає звільнити окремих лідерів сепаратистів, які були затримані не просто за 
підняття іноземного прапора над українськими адміністративними будівлями, а за організацію 
насильницьких акцій, спрямованих на розкол країни та приєднання її окремих частин до 
іноземної держави. 

Це є ще одним прикладом подвійних стандартів Кремля, свідченням його безпосереднього 
залучення до дестабілізації ситуації у східних областях України.  

Сайт МЗС  

03.05.2014. Коментар Департаменту інформаційної політики 
МЗС України щодо недопуску Мустафи Джемілєва на територію 
Автономної Республіки Крим  

Обурені репресивними та чимдалі абсурднішими діями маріонеткової кримської влади та 
їх ляльководів у Москві проти кримськотатарського народу. Заборонивши лідеру кримських 
татарів, легендарному правозахисникові Мустафі Джемілєву потрапити на свою рідну землю, 
російська влада кинула черговий виклик всьому цьому багатостраждальному народу. 

Поза всяким сумнівом – це помста Мустафі Джемілєву за його чітку і безкомпромісну 
позицію щодо невизнання псевдореферендуму та анексії Криму, намагання придушити 
національно-визвольний рух кримськотатарського народу. Переконані, що, не зламавшись під час 
сталінських депортацій, кримські татари здатні дати гідну відсіч і його теперішнім послідовникам 
в Росії. 

Ця провокація, здійснена на території України, в Автономній Республіці Крим, є грубим 
порушенням всіх міжнародних і двосторонніх українсько-російських угод, черговим проявом 
ксенофобії, шовінізму та національної нетерпимості, властивих нинішньому російському режиму. 

Україна підтримувала і завжди підтримуватиме якнайширшу національну і культурну 
автономію кримських татарів на їх історичній батьківщині – в Криму, і продовжуватиме докладати 
для цього всіх можливих зусиль, в тому числі в рамках міжнародного співробітництва. 

Сайт МЗС  

03.05.2014. Заява МЗС України  

Уряд України надає дієву підтримку місії В.Лукіна, включаючи сприяння в налагодженні 
контактів та координацію дій на рівні  органів центральної влади, Голови Донецької обласної 
державної адміністрації, правоохоронних органів. Це відбувається при тісній взаємодії з 
моніторинговою місією ОБСЄ та посольствами європейських країн в Києві. 

З метою задіяння всіх можливих механізмів для визволення  утримуваних терористами в 
заручниках іноземних спостерігачів, В.Лукіну було запропоновано безпечний шлях здійснення 
поїздки з Донецька до Слов’янська, включно із забезпеченням транспортування. Українські 
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правоохоронні органи, несучи відповідальність за життя і здоров’я як заручників, так і 
переговорників, наполягають саме на запропонованому шляху, оскільки саме він дозволяє 
гарантувати відповідну безпеку. 

У зв’язку з цим в МЗС України здивовані черговою дезінформацією російського 
зовнішньополітичного відомства щодо нібито перешкоджання В.Лукіну добратися до м. 
Слов’янськ. Називаючи терористів і сепаратистів «владою Слов’янська», а В.Лукіна представником 
Президента Росії в той час, коли він сам вважає свою місію приватною, МЗС Росії, очевидно, вже 
остаточно заплуталось у власній брехні. Такі заяви не сприяють налагодженню конструктивної 
взаємодії всіх сторін з метою вирішення існуючої проблеми, поглиблюють дестабілізацію ситуації 
в регіоні.  

Сайт МЗС  

03.05.2014. Заява МЗС України про звільнення членів Місії ОБСЄ  

У результаті спільного плану дій української влади, силових органів, керівництва 
Донецької області та скоординованих зусиль російських посередників і спеціальної моніторингової 
місії ОБСЄ сьогодні, 3 травня, було звільнено групу міжнародних та українських спостерігачів, 
утримуваних екстремістами як заручників у м. Слов’янську. 

Звільненню передували інтенсивні консультації та призупинення антитерористичної 
операції. 

Терористи, які утримували заручників, визнали безперспективність своїх дій та звільнили 
людей унаслідок жорстких та наполегливих дій міжнародних та українських чинників. 

Водночас саме рішення було прийняте після отримання недвозначних інструкцій з боку 
російських властей, що вкотре засвідчує підпорядкованість екстремістів Москві. 

Міністерство закордонних справ України вітає факт звільнення спостерігачів ОБСЄ і 
розглядає успішне проведення цієї операції як приклад здатності всіх зацікавлених сторін 
виконувати Женевські домовленості від 17 квітня 2014 року за наявності політичної волі сторін 
щодо деескалації становища. 

МЗС України закликає до продовження всіх необхідних зусиль для втілення в життя 
положень Женевської заяви.  

Сайт МЗС  

03.05.2014. Коментар МЗС України щодо участі громадян Росії 
у провокаціях в Одесі 2 травня  

Правоохоронними органами України отримано підтвердження щодо участі громадян 
Російської Федерації у провокаціях в Одесі 2 травня ц.р., внаслідок яких десятки людей загинули, 
сотні – отримали поранення. 

Є всі підстави стверджувати, що трагедія була наперед спланованою і щедро проплаченою 
російськими спецслужбами акцією, метою якої було спровокувати вибух насильства в Одесі та 
дестабілізувати ситуацію в усьому південному регіоні України. 

Затримані громадяни Росії вже дають свідчення. Переконані, що всебічне та об’єктивне 
розслідування, яке проводиться правоохоронними органами України, дасть можливість назвати не 
лише безпосередніх винуватців трагедії, а й їх ляльководів і спонсорів як в Україні, так і в Росії. 

Сайт МЗС  

06.05.2014. Коментар Департаменту інформаційної політики 
МЗС України щодо репресій проти мирних демонстрантів в Росії  

Затримання 6 травня ц.р. у Москві мирних демонстрантів, які протестували на Болотній 
площі проти порушення прав людини в Росії, є черговим свідченням процвітання в цій країні 
всеохоплюючої системи репресій проти будь-якого інакодумства. 

Важко назвати цивілізованою країну, де людину можуть без жодних пояснень 
заарештувати лише за протестний плакат або навіть за одиночний пікет. Ще важче серйозно 
ставитись до намагань такої країни вчити демократії інших. 

Повна заборона на неконтрольоване владою мирне волевиявлення громадян у власній 
країні і, разом з тим, заохочення і пряма підтримка насильницьких дій озброєних терористів в 
іншій державі, це не просто подвійні стандарти – це подвійна мораль, яка є одним з інструментів 
експансіоністської політики сучасної Росії. Закликаємо де-факто керівництво Росії припинити 
спонсорувати і підтримувати екстремізм в Україні, а також вжити реальних кроків, спрямованих на 
утвердження у власній державі основоположних прав людини, принципів свободи слова та 
зібрань, реальної політичної змагальності.    

Сайт МЗС України  
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06.05.2014. Щодо заяви передвиборчої місії Спеціального 
комітету ПАРЄ зі спостереження за позачерговими виборами 
Президента України 

На офіційному сайті Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) опубліковано заяву 
передвиборчої місії Спеціального комітету ПАРЄ зі спостереження за позачерговими виборами 
Президента України за результатами візиту в Україну 29-30 квітня ц.р.  

На думку учасників місії, Україна потребує демократичних та таких, що заслуговують на 
довіру, виборів. Делегація ПАРЄ у цьому зв’язку закликає українських громадян, незалежно від 
політичних переконань, регіональної чи мовної приналежності, взяти активну участь у 
передвиборчій кампанії та самих виборах. 

Делегація ПАРЄ заявила, що з метою забезпечення свободи волевиявлення народу має 
бути не допущене будь-яке зовнішнє втручання у внутрішні справи України та виборчий процес. 

Делегація підкреслила позитивні зміни у правовому регулюванні виборчого процесу, які 
можуть додатково забезпечити достовірність виборчих результатів. Також позитивно оцінена 
робота Центральної виборчої комісії, зокрема всеохоплюючий процес реєстрації кандидатів та 
відкритість ЦВК для спостерігачів, ЗМІ та представників кандидатів. 

Учасники передвиборчої місії привітали зусилля української влади, спрямовані на 
забезпечення доступу до виборів громадянам, „чиї домівки знаходяться під окупацією, як в Криму, 
або зазнають збройного втручання, як у Донецьку та Луганську”. 

Водночас, делегація ПАРЄ підкреслила, що залишаються певні недоліки, зокрема щодо 
фінансування виборчих кампаній, прозорості прав власності відносно ЗМІ. Передвиборча місія 
вказує на необхідність підвищення рівня захисту журналістів. 

Також делегація вказала на негативний вплив на виборче середовище внаслідок 
„втручання озброєних груп, які знаходяться під впливом російської влади, зокрема у східних 
регіонах”. Було зазначено, що кандидати мають отримати рівні можливості проводити зустрічі з 
виборцями та інформувати їх про свої програми, доступ до ЗМІ та можливість проводити свої 
кампанії в усіх регіонах України відповідно до українського законодавства. 

За достроковими виборами Президента України 25 травня 2014 року спостерігатиме 
делегація ПАРЄ у складі 52 осіб. 

Сайт МЗС України  

06.05.2014. Україна відкрита до діалогу і позитивно розглядає 
пропозицію Німеччини щодо проведення другого раунду Женевської 
зустрічі – А.Дещиця 

В.о. Міністра закордонних справ України зустрівся у Відні з Федеральним міністром 
закордонних справ ФРН Франком Вальтером-Штайнмаєром. 

Головна увага під час зустрічі була приділена питанню подальших перспектив деескалації 
ситуації в південних та східних областях України. На пропозицію німецької сторони провести 
другий етап Женевської зустрічі, А.Дещиця відповів, що Україна завжди готова до 
конструктивного діалогу в інтересах українського народу. Міністр поінформував про кроки Уряду 
України з виконання Женевського документа від 17 квітня ц.р. 

«Якщо б усі сторони, передусім РФ, доклали максимальних зусиль з реалізації положень 
існуючого Женевського документа, цього було б достатньо для повноцінної деескалації ситуації в 
південних та східних областях України», - наголосив Міністр. 

Глава МЗС ФРН позитивно оцінив дії України з виконання Женевських домовленостей та 
запевнив у незаперечній підтримці проведення в Україні вільних і демократичних позачергових 
президентських виборів 25 травня ц.р.    

Сайт МЗС України  

09.05.2014. Коментар Департаменту інформаційної політики 
МЗС України щодо російських провокацій на українсько-російському 
кордоні  

В Україні відзначають активізацію провокаційних дій з боку Російської Федерації на 
українсько-російському державному кордоні. 

Так, 7 травня на прикордонному пункті пропуску «Ізварине», за підтримки контрольованих 
Росією озброєних бойовиків з українського боку кордону, відбувся несанкціонований прорив на 
територію України броньованого автомобіля «Тигр», нібито «подарованого» луганським 
терористам депутатом Держдуми РФ В.Жириновським. 
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Крім того, впродовж останнього часу на українсько-російському кордоні почастішали 
випадки блокування прикордонних підрозділів, нападів на прикордонні наряди, перешкоджання 
виконанню прикордонниками їхніх функцій, було зафіксовано непоодинокі спроби, в тому числі з 
боку громадян Росії, незаконного переміщення через кордон зброї, екстремістської літератури, 
сепаратистської символіки. 

Цілком очевидно, що ці добре сплановані провокації не можуть здійснюватись без відома 
російської влади, а в деяких випадках є всі підстави стверджувати, що такі дії нею безпосередньо 
організовуються і координуються. 

Вимагаємо від російської сторони припинити провокувати загострення ситуації на 
українсько-російському кордоні, вжити реальних кроків з метою недопущення проникнення з Росії 
на територію України різного роду екстремістів, терористів та диверсантів.  

Сайт МЗС України09.05.2014. Заява МЗС України щодо непогодженого відвідання 
Президентом РФ В.Путіним Автономної Республіки Крим та м.Севастопольм  

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з 
неузгодженим з Україною відвіданням 9 травня ц.р. Президентом Російської Федерації В.Путіним 
тимчасово окупованих Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.  

В Україні розцінюють цей крок як відверте ігнорування російською стороною чинного 
законодавства України, норм міжнародного права, грубе порушення Росією суверенітету України, 
Статуту ООН та Резолюції ГА ООН «Територіальна цілісність України», а також Договору про 
дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією від 1997 року. 

Ця провокація ще раз підтверджує, що Росія свідомо йде на подальшу ескалацію 
напруженості в українсько-російських відносинах і не бажає врегульовувати проблемні питання 
двосторонніх відносин  дипломатичним шляхом. 

Вимагаємо від російської сторони повернутися до цивілізованих методів здійснення 
міждержавних відносин, почути заклики всього міжнародного співтовариства та скасувати 
незаконні рішення щодо окупації та анексії частини території України. 

Сайт МЗС України 

09.05.2014. Заява МЗС України щодо непогодженого відвідання 
Президентом РФ В.Путіним Автономної Республіки Крим та 
м.Севастополь  

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з 
неузгодженим з Україною відвіданням 9 травня ц.р. Президентом Російської Федерації В.Путіним 
тимчасово окупованих Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.  

В Україні розцінюють цей крок як відверте ігнорування російською стороною чинного 
законодавства України, норм міжнародного права, грубе порушення Росією суверенітету України, 
Статуту ООН та Резолюції ГА ООН «Територіальна цілісність України», а також Договору про 
дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією від 1997 року. 

Ця провокація ще раз підтверджує, що Росія свідомо йде на подальшу ескалацію 
напруженості в українсько-російських відносинах і не бажає врегульовувати проблемні питання 
двосторонніх відносин  дипломатичним шляхом. 

Вимагаємо від російської сторони повернутися до цивілізованих методів здійснення 
міждержавних відносин, почути заклики всього міжнародного співтовариства та скасувати 
незаконні рішення щодо окупації та анексії частини території України. 

Cайт МЗС України  

11.05.2014. Коментар Департаменту інформаційної політики 
МЗС щодо дійсних суспільних настроїв у південно-східних областях 
України 

Проведення так званого «референдуму» у Донецькій та Луганській областях є не лише 
незаконними та нелегітимними з різних причин, але й також слугує намаганням приховати 
реальні настрої в суспільстві, коли переважна більшість (70%) населення в східних областях 
України віддає перевагу єдиній державі і лише 18% підтримує від’єднання регіону від України. Про 
це свідчать, зокрема, опитування громадської думки в Україні, проведені у квітні ц.р. впливовим 
дослідницьким центром П’ю (Pew Research Center). 

Схожі результати були оприлюднені раніше Київський міжнародним інститутом соціології 
спільно з тижневиком «Дзеркало тижня». Згідно з опитуванням, близько 15% жителів південно-
східних областей України виступають за приєднання до РФ, в той час як в одній Донецькій області, 
ця цифра складає не більше 27,5 %. 
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Водночас, соціологічні дослідження показали, що в основі протестних настроїв лежать 
соціально-економічні та безпекові причини, а не, наприклад, мовне питання (лише 6,5 % громадян 
південно-східних регіонів України виступають проти обов’язкового знання української мови). 

Проблема ж полягає в тому, що переважна більшість місцевих жителів – справжніх 
патріотів та прибічників єдиної і неподільної Української держави - залякані озброєними 
проросійськими терористичними бандформуваннями та, остерігаючись за своє життя, не можуть 
вільно висловити свою думку, відмінну від позиції бойовиків та їхніх колабораціоністів. 

Уряд України відданий справі проведення всеохоплюючого політичного діалогу, що 
стосуватиметься також першочергових потреб громадян, які складають меншість за 
вищезазначеними опитуваннями. Результатом діалогу стане впровадження конституційної 
реформи, яка передбачатиме децентралізацію влади та розширення повноважень територіальних 
громад. Тим часом, президентські та місцеві вибори 25 травня ц.р. є одним з ключових 
інструментів забезпечення належного представлення у владі інтересів цієї меншості. 

Проведення чесних та прозорих всеукраїнських виборів є також пріоритетним завданням 
Уряду України в контексті виконання Женевських домовленостей від 17 квітня.  

Cайт МЗС України  

12.05.2014. Коментар ДІП МЗС у зв’язку з реакцією прес-служби 
Кремля на так звані «референдуми» в Донецькій і Луганській 
областях  

Коментарі, висловлені Кремлем стосовно т.зв. «референдумів» в Донецькій та Луганській 
областях, жодним чином не сприяють деескалації становища. 

Висловлюючи «повагу» до заходів, які відбулися в умовах терору бойовиків, російська 
сторона визнає прийнятність для себе практики залякування людей, неприхованих фальсифікацій 
та зневаги до будь-яких демократичних процедур. Це суперечить усім загальновизнаним 
міжнародним принципам і стандартам. 

Розраховуючи на «практичну реалізацію підсумків референдумів», Кремль прямо заохочує 
нелегітимні дії. Росія вдається до чергових маніпуляцій з так званими «референдумами», чим 
знову вводить в оману міжнародне співтовариство.  

Така практика маніпуляцій на настроях людей ніколи не буде прийнятною для України. 
Наших громадян натомість цікавить справжній діалог, в центрі якого стоять не питання зміни 
кордонів, а реальні й болючі соціальні, економічні та політичні проблеми. 

Уряд України вкотре підтверджує відданість справі національного діалогу єдності, який 
охоплюватиме всіх людей доброї волі з усіх регіонів нашої держави. З цією метою в нашій державі 
буде розпочато масштабний проект «круглих столів», який дозволить усім почути один одного і 
порозумітися на основі закону і демократичних цінностей.  

Cайт МЗС України 

14.05.2014. Заява МЗС України щодо започаткування 
загальноукраїнського діалогу національної єдності 

З ініціативи в.о. Президента України, Голови Верховної Ради України О.Турчинова і 
Прем’єр-міністра України А.Яценюка сьогодні започатковано всеохоплюючий Діалог національної 
єдності. 

Діалог відбуватиметься шляхом проведення в столицях та регіонах серії круглих столів на 
принципах широкого залучення, передусім, представників політичних партій (на 
загальнодержавному та регіональному рівнях), регіональних органів влади та місцевого 
самоврядування, громадянського суспільства та наукових кіл. 

Заходи високого рівня відбуватимуться під головуванням колишніх Президентів України 
Леоніда Кравчука та Леонід Кучми. Їм надаватиме підтримку спеціальний представник Діючого 
голови ОБСЄ посла Вольфганга Ішингера у співпраці з Координатором проектів ОБСЄ в Україні та 
Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ. 

Діалог включатиме тематичні блоки, які стосуються конституційного процесу. Зокрема, 
йдеться про децентралізацію, місцеве самоврядування, захист національних меншин, баланс гілок 
влади, включаючи реформу системи юстиції та відносини між державою і громадянином. Діалог 
буде також відкритим для розгляду ширшого кола питань щодо зміцнення системи державного 
управління, та може враховувати інші питання, які будуть запропоновані учасниками. 

Результати та рекомендації Діалогу будуть представлені Верховній Раді, Кабінету Міністрів, 
органам місцевої влади та громадянському суспільству з метою їх імплементації на практиці, 
включаючи підготовку змін до законодавства. 
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Діалог національної єдності є відповіддю української влади на реальне бажання громадян 
України спільно, в мирний спосіб, на основі консенсусу і взаємоповаги розбудовувати єдину, 
неподільну та суверенну державу. 

Шляхом започаткування Діалогу національної єдності Україна вкотре підтверджує 
відданість зобов’язанням в рамках Женевського документа від 17 квітня ц.р. 

Розраховуємо на сприяння та підтримку міжнародного співтовариства, передусім, сторін 
женевських домовленостей задля успішного проведення Діалогу національної єдності як одного з 
ініційованих українською владою першочергових кроків з деескалації ситуації в південно-східних 
областях України. 

Сайт МЗС України 

15.05.2014. Коментар Департаменту інформаційної політики 
МЗС України щодо затримання російськими спецслужбами в 
Автономній Республіці Крим українського режисера Олега Сенцова 

Обурені інформацією про затримання співробітниками ФСБ РФ в м.Севастополь відомого 
українського режисера Олега Сенцова. Рішуче засуджуємо зухвале порушення українського 
законодавства російськими службами в Автономній Республіці Крим, що є невід’ємною територією 
України. 

Обвинувачення, які інкримінує російське ФСБ всесвітньо відомому українському режисеру, 
є абсурдними та позбавленими будь-якого здорового глузду.  Вони є ще одним свідченням того, що 
діями Кремля керує істерія, яка межує з ненавистю до всього українського, в тому числі до 
української мови, історії, культури і мистецтва. 

Вимагаємо від російської влади негайного звільнення Олега Сенцова та припинення нею 
брутального порушення прав і свобод громадян України в окупованій Росією Автономній 
Республіці Крим. 

Сайт МЗС України 
 

ПРЕЗИДЕНТ 

13.05.2014. Відбулася зустріч Голови Верховної Ради України, 
в.о. Президента України Олександра Турчинова з Федеральним 
міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером 
Штайнмаєром 

У ході зустрічі Сторони обговорили поточну ситуацію в Україні, майбутні президентські 
вибори, співпрацю України з Європейським Союзом та лібералізацію візового режиму для 
українських громадян із ЄС. 

За словами О.Турчинова, сьогодні Парламент прийняв в цілому «всі чотири закони, які 
були необхідні для лібералізації візового режиму, пов'язані із боротьбою з корупцією, питанням 
біженців та правами людини». 

«Сподіваємось, що вже скоро наші громадяни зможуть їздити без віз до країн-членів 
Європейського Союзу»", - сказав він. 

Окрім того, він наголосив, що не зупиняючи проведення Антитерористичної операції, мета 
якої - зупинити терористів, влада робить все можливе для мирного врегулювання ситуації, що 
склалась на Сході України. «Завтра ми плануємо провести Всеукраїнський круглий стіл із 
регіональними елітами щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі», - сказав керівник 
Парламенту, додавши, що влада готова до переговорів з тими, хто прагне до мирного розв'язання 
проблеми.  «З тими ж хто продовжить зі зброєю в руках тероризувати регіон, влада діятиме 
відповідно до Закону -  по відношенню до них буде продовжено Антитерористичну операцію», - 
зазначив він.  

У свою чергу, Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив сподівання, що національний діалог 
сприятиме врегулюванню ситуації по всій Україні. 

За його словами,  протягом останніх тижнів на європейському рівні за участю Європейської  
Комісії був розроблений пакет фінансової допомоги Україні. 

«Ми продовжимо двосторонню підтримку Україні», - сказав він, наголосивши, що 
звертатиметься до німецького парламенту, щоб при плануванні бюджету на наступний рік 
«передбачити фінансову підтримку для України». 

Обговорюючи питання майбутніх президентських виборів, Сторони констатували, що 
надзвичайно важливо забезпечити проведення чесних, прозорих та демократичних виборів. 
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«З обранням Президента ми фактично завершимо формування системи влади в Україні», - 
сказав О.Турчинов, наголосивши, що влада готова забезпечити демократичні та прозорі вибори по 
всій країні. 

«Українці зможуть взяти участь у чесних та прозорих виборах. І будь-які прагнення 
Російської Федерації зірвати вибори будуть приречені», - додав він. 

Окрім того, Федеральний міністр закордонних справ Німеччини наголосив, що вважає так 
званий референдум, що був інспірований на Сході, незаконним. 

«Ми вважаємо цей «референдум» незаконним, він був організований для того, щоб 
завадити проведенню виборів», - сказав Франк-Вальтер Штайнмаєр, додавши, що Німеччина 
робитиме все залежне, «щоб допомогти владі у нормалізації ситуації по всій Україні». 

Сайт ВР України 
 

 

УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

МВФ 

05.05.2014. Глава НБУ розповів про розподіл першого траншу 
МВФ 

Перший транш Міжнародного валютного фонду буде направлений на поповнення 
золотовалютних резервів і бюджету заради стабілізації фінансового стану України. 

Про це сказав голова Національного банку Степан Кубів, інформує прес-служба регулятора. 
"Понад $1 млрд з першого траншу будуть зараховані до золотовалютних резервів 

Національного банку, що дасть змогу зміцнити фінансову систему нашої країни. Інші кошти 
отримає бюджет для стабілізації макроекономічної ситуації і фінансового стану України", - сказав 
керівник НБУ. 

Кубів відзначив, що надходження коштів від міжнародного співтовариства стане 
позитивним сигналом як для іноземних інвесторів, так і для вітчизняного бізнес-середовища, що 
посприяє поліпшенню інвестиційного клімату і стабілізації гривні. 

Як повідомляв Укрінформ, 30 квітня Рада директорів МВФ схвалила надання Україні 
дворічного кредиту за програмою "стенд-бай" у розмірі $17,01 млрд для підтримки економічної 
програми українського уряду з відновлення макроекономічної стабільності і забезпечення 
економічного зростання. 

Перший транш від МВФ, розмір якого становитиме близько $3,19 млрд, має надійти вже 
найближчими днями. 

Укрінформ 

05.05.2014. МВФ очікує поступового послаблення гривні до 
кінця року - Найман 

Експерти МВФ очікують повільного послаблення гривні до 12,8 грн/дол. до кінця року. 
Про це пише у своєму блозі Ерік Найман, посилаючись на оприлюднений Меморандум про 

співпрацю України і МВФ. 
"Якщо подивитися на розрахунки експертів фонду ВВП України у гривні і в доларах, то 

можна побачити їх очікування повільного послаблення гривні у напрямі 12,8 грн/дол. Проте, якщо 
виходити з оцінок темпів росту валютних резервів і гривневої монетарної бази, то цільовим курсом 
на 2019 рік є швидше 18 грн/дол., а на кінець 2016 року - 15 грн/дол.", - стверджує експерт. 

При цьому в меморандумі МВФ, пише Найман, вказано, що фундаментально 
обгрунтований курс гривні перебуває на рівні 10,5/11 грн/дол. 

"Втім, навряд чи хтось сьогодні може так далеко заглянути в майбутнє. Наприклад, яким 
буде приплив прямих іноземних інвестицій. МВФ у своїй моделі якогось істотного припливу ПІІ не 
передбачає. А головним джерелом поповнення валютних резервів НБУ чекає гроші фонду й інших 
офіційних організацій (Світовий банк, ЄС, ЄБРР тощо)", - відзначає економіст. 

Нагадаємо, згідно з макроекономічними розрахунками МВФ номінальний ВВП 
становитиме 1506 млрд грн (за оцінками Кабміну від 25 березня - 1574 млрд грн). У доларах оцінка 
ВВП становить $142 млрд виходячи з середньорічного курсу 10,6 грн/дол. При цьому, реальний 
ВВП України скоротиться на 5% (за оцінками КМУ - на 3%), інфляція у кінці року підскочить до 
16,2%, але потім піде на спад. 

Очікується також, що монетарна база зросте на 21,5%; грошова маса - на 11,8%; дефіцит 
платіжного балансу скоротиться до 4,4% ВВП (9,2% минулого року). 
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Водночас, валютні резерви наприкінці 2014 року збільшаться до $19, 2 млрд ($15,086 млрд 
на початок квітня). 

Як повідомляв Укрінформ, МВФ 30 квітня затвердив для України кредит "стенд-бай" на 
суму $17,1 млрд. 

За словами міністра фінансів України, перший транш МВФ у розмірі близько $3 млрд 
очікується 5-8 травня 2014 р. 

Укрінформ  

06.05.2014. МВФ хоче перевіряти податкову і митницю кожен 
місяць 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) щомісячно і щокварталу хоче отримувати 
інформацію про зібрані податки, митні платежі, надані пільги і відшкодування. 

Про це говориться в звіті МВФ щодо Україні, опублікованому на сайті фонду. 
" Державна податкова служба має щокварталу подавати звіти про надані податкові пільги з 

вказівкою об'єму, тривалості пільги, безпосереднього одержувача пільги, а також передбачуваного 
розрахунку втрат бюджету через пільгове оподаткування", - говориться в документі. 

Крім того, податкова служба на щомісячній основі повинна подавати в МВФ інформацію 
про те, скільки вона зібрала податку на додану вартість і скільки відшкодувала. 

Нагадаємо, виконавча рада МВФ 30 квітня схвалила дворічну угоду "стенд-бай" для 
України в сумі $17, 01 млрд. Перший транш у розмірі $3, 19 млрд Україна може отримати вже 
найближчими днями. 

Укрінформ 

07.05.2014. Україна отримала перший транш у рамках нової 
програми з МВФ 

Україна отримала близько 3,19 млрд доларів в рамках дворічної кредитної програми stand-
by, яку затвердила виконавча рада МВФ наприкінці квітня. 

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку. 
"Всі кошти першого траншу надійшли до України у вівторок в запланованому обсязі, це 

підтвердило підтримку міжнародними фінансовими інститутами співпраці з Україною",- цитує 
прес-службу НБУ агенція Інтерфакс-Україна. 

30 квітня МВФ вирішив виділити Україні 17,01 млрд доларів кредиту stand by. 
Раніше Голова Нацбанку Степан Кубів прогнозував зміцнення курсу гривні після 

надходження коштів першого траншу МВФ обсягом 3,19 млрд доларів. 
BBC Україна 

12.05.2014. Голова МВФ: Україна потребує набагато більше 
фінансової допомоги 

Голова Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристин Лагард упевнена, що погоджених 
організацією кредитів для України загальною сумою 17 мільярдів доларів США для задоволення 
потреб країни у фінансах недостатньо. Про це вона заявила в інтерв’ю німецькому економічному 
виданню Handelsblatt, опублікованому в понеділок, 12 травня. 

За словами Лагард, Україна потребує подальших домовленостей про фінансову допомогу з 
боку окремих країн та інших міжнародних фінансових організацій. Голова МВФ упевнена, що 
світова спільнота у цьому випадку "просто не має іншого вибору", аніж відгукнутися на фінансові 
потреби Києва, цитує Лагард інформаційне агентство afp. 

Вона заявила також про те, що вважає нинішню українську кризу загрозою, у випадку якої 
"спрогнозувати ризик "зараження" інших країн дуже важко". Тим не менш, голова МВФ 
переконана, що економічні наслідки цієї кризи можуть бути дуже суттєвими. 

Як відомо, на початку травня МВФ гарантував Україні кредити загальною сумою 17 
мільярдів доларів, які мають бути виплачені протягом двох років. Перший транш розміром 3,2 
мільярда доларів США вже надійшов на рахунки держави. 

"Оманливе відчуття безпеки" 
Та не лише через Україну, а й з огляду на фінансово-економічну ситуацію в багатьох 

країнах-членах ЄС міжнародній спільноті варто бути пильною, зазначила голова МВФ. 
Коментуючи ознаки "оздоровлення" економік низки країн ЄС, щодо яких раніше були прийняті 
програми міжнародної допомоги, вона зазначила, що "це не означає, що криза позаду і наша місія 
виконана", цитує її слова агентство dpa. 

На думку Лагард, у першу чергу у країнах Південної Європи обіг кредитних потоків є доволі 
млявим. А це означає, що не варто вводити себе в оману, каже Лагард: "Це оманливе відчуття 
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безпеки, яке може закінчитися розчаруванням". До "домашніх завдань" політики європейських 
країн у сфері фінансів, за словами голови МВФ, належать перш за все структурні реформи на 
ринку праці, зокрема, пенсійні реформи. Передусім це стосується країн, де очікувана тривалість 
життя продовжує зростати. 

Нагадаємо, що за останні місяці рішення про відмову від подальшої допомоги в рамках 
міжнародних програм фінансового порятунку прийняли Португалія, Іспанія та Ірландія. Однак 
перша країна ЄС, котра опинилася під "парасолькою" міжнародної фінансової допомоги, - Греція - 
поки що потребує кредитів і надалі. 

Німецька хвиля 

ЄБРР 

14.05.2014. Російсько-українська криза загрожує підйому у 
великому регіоні - ЄБРР 

Криза в Росії і Україні серйозно впливає на економіку двох країн і загрожує уповільнити - і 
навіть повністю зупинити - економічний підйом у великому регіоні ЄБРР. 

Про це говориться в доповіді Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), 
повідомляє Укрінформ. 

"За менш сприятливим сценарієм, який передбачає, зокрема, накладення фінансових 
санкцій, Росія впаде в рецесію, в Україні скорочення обсягів виробництва посилиться, а в 
середньому по регіону в 2014-2015 рр. зростання застопориться. У цей момент російсько-
українська криза почне впливати на світову економіку", - говориться в доповіді. 

В останньому макроекономічному прогнозі ЄБРР передбачається, що в 2014 р. зростання в 
перехідному регіоні складе лише 1,4%, що значно менше січневого прогнозу (2,7%). У 2015 р. 
можливе помірне покращення - 1,9%, але цього можна досягти тільки за відсутності ескалації 
кризи. 

За найбільш вірогідним сценарієм ЄБРР, Україна в 2014 р. повернеться в рецесію - її 
економіка скоротиться на 7%, а в 2015 р. зростання не очікується. Російська економіка в 2014 р. 
перебуватиме в стані стагнації, а наступного року продемонструє лише мінімальне зростання. 

На думку ЄБРР, економіка України, як очікується, піддасться масштабному, хоча і 
поступовому, коригуванню, яке обійдеться досить дорого в короткостроковій перспективі. 
Програма МВФ для України допоможе зрівноважити зовнішні і податково-бюджетні диспропорції 
за підтримки з боку донорів і міжнародних фінансових організацій, включаючи ЄБРР. 

Як зазначається в доповіді, лібералізація торгівлі з ЄС і знецінення гривні можуть 
сприятливо позначитися на експорті, проте подальше руйнування економічних і фінансових 
зв'язків з Росією вплине на довіру інвесторів і кредиторів, а також на торгові потоки. 

Відносно Росії в доповіді говориться, що останні події похитнули довіру інвесторів, яка і так 
була слабкою. Подальше зменшення довіри може збільшити відплив капіталу і призвести до ще 
більшого скорочення інвестицій і уповільнення зростання економік. "Високі темпи інфляції і 
сильний тиск на рубль можуть обмежити монетарне стимулювання, а будь-які податково-
бюджетні заходи стримуватимуться нинішніми рівнями цін на нафту і вузькими місцями на 
стороні пропозиції", - говориться в доповіді. 

Згідно з висновками ЄБРР, негативні побічні явища політичної напруженості між Росією і 
Україною торкнуться ряду економік Центральної і Південно-Східної Європи. Зокрема, маються на 
увазі три держави Балтії, які мають значні торгові і інвестиційні зв'язки з Росією і Україною. У 
доповіді прогнозується можливе посилення негативного впливу кризи на ці країни. Це викличе 
погіршення перспективи зростання - в цілому зараз сприятливої - для регіону Центральної Європи 
і Балтії. 

Також спад у Росії може обмежити зростання в Центральній Азії, хоча в середньому в цьому 
регіоні спостерігатимуться задовільні темпи зростання, обумовлені великими проектами з 
видобутку корисних копалин, а також у Молдові, Білорусі і деяких країнах Кавказу. 

Укрінформ 

15.05.2014. Головний економіст ЄБРР: Українські банки 
потребують тотальної санації 

Україна - одна з найважливіших країн, які кредитує Європейський банк реконструкції та 
розвитку (ЄБРР). DW розпитала головного економіста банку Ерика Берґлефа про наслідки 
української кризи для Європи та ЄБРР.  

DW: Пане Берґлеф, чи має криза в Україні наслідки для кредитних програм ЄБРР? 
Ерик Берґлеф: Україна для нас - друга за важливістю держава - отримувач кредитів. Вона 

має дуже складну історію реформ і непроведених реформ. Україна завжди була дуже важливою 
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державою для Європейського банку реконструкції та розвитку. Тому актуальний розвиток подій 
від самого початку був для нас приводом ще більше посилити свою активність. Ми удвічі 
збільшили свій фінансовий та трудовий внесок в Україні. 

Чи є це єдиним наслідком української кризи для кредитних програм Вашого банку? 
Звісно, є наслідки і для наших програм у Росії. У цьому полягає найбільший ризик для нас і 

ми повинні це враховувати. Але ми бачимо проблеми і в інших східноєвропейських країнах, які 
нині входять до складу ЄС та зовсім нещодавно посилили торгівлю з Росією. Існують також країни, 
які завжди були тісно пов´язані з Росією - в Центральній Азії, на Кавказі. Вони особливо швидко 
зазнають збитків, коли російська економіка слабшає. 

Спад у російській економіці почався ще до кризи в Україні. Загроза економічних санкцій 
уже має наслідки. Ми констатуємо, що в міжнародних банків знижується інтерес до ведення справ 
у Росії. Російським фірмам та уряду стало важче розміщувати облігації. Тобто криза вже має чіткі 
наслідки для російської економіки. 

В Україні ризики очевидно більші та мають чіткий уплив на готовність інвестувати. Окрім 
того, банківська система має величезні проблеми. Нині її продовжує перевіряти Міжнародний 
валютний фонд. Але вже зрозуміло, що українські банки потребують тотальної санації. Узагалі-то 
це шанс створити кращу банківську систему в Україні, яка в майбутньому зможе допомагати 
економіці. 

Як криза в Україні впливає на сусідні економіки країн Східної, Центральної та Південно-
Східної Європи? 

Потрібно відрізняти два сценарії. По-перше, припущення, що теперішня ситуація такою й 
залишиться, можливо, навіть на багато років. У цьому випадку наслідки обмежаться Україною та 
Росією і будуть трохи відчутними в державах Центральної та Східної Європи, які упродовж 
останніх років зміцнили свої торговельні відносини з Росією. Гірший сценарій із суттєво 
жорсткішими санкціями матиме наслідки для економіки всього регіону. У такому разі економіка 
не зможе зростати. Якщо санкції проти Росії буде посилено, то деяке відновлення економіки після 
кризи, яке нині спостерігається, може зупинитися в усій Європі. 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) заснований у 1991 році, його штаб-
квартира знаходиться в Лондоні. Інвестуючи в країни Центральної та Східної Європи, а також 
колишні радянські республіки, він стимулює в них розвиток ринкової економіки. ЄБРР фінансують 
чимало держав та дві інституції Європейського Союзу. Найбільшим акціонером ЄБРР є США. 

Німецька хвиля 

РАДА ЄВРОПИ 

06.05.2014. Рада Європи підтримує унітарну форму устрою 
України - посол 

Рада Європи підтримує унітарну форму державного устрою України. 
Про це наголосив посол Ради Європи при Європейському Союзі Турбйорн Фройснес під час 

експертної дискусії з питання конституційної реформи в Україні у вівторок у Брюсселі, повідомляє 
власний кореспондент Укрінформу. 

«Хочу акцентувати увагу на заяві генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда, 
який наголосив, що ми продовжуємо підтримувати Україну з метою збереження унітарного статусу 
держави», - заявив посол. 

Він зазначив, що проведення конституційної реформи в Україні є питанням великої уваги 
на найвищому міжнародному рівні. 

Фройснес також повідомив, що представники Венеціанської комісії Ради Європи, яка 
відіграє провідну роль у співпраці з Україною щодо внесення змін до тексту оновленої Конституції, 
найближчим часом планують здійснити черговий візит до Києва. 

Як запевнив посол, Рада Європи виконає свої зобов'язання щодо надання допомоги у 
проведенні конституційної реформи в Україні. 

Укрінформ 

06.05.2014. ПАРЄ закликає українців обов'язково прийти на 
вибори 

Парламентська асамблея Ради Європи закликає українців взяти активну участь у виборах 
Президента, запланованих на 25 травня. 

Про це йдеться у заяві передвиборчої місії Спеціального комітету ПАРЄ зі спостереження за 
позачерговими виборами Президента України за результатами візиту до України, що відбувся 29-
30 квітня, повідомили у прес-службі МЗС України. 



INTERNATIONAL WEEKLY # 08 (30.04.2014 — 16.05.2014) 42 of 62 
 

 

42 of 62 
 

"На думку учасників місії, Україна потребує демократичних та таких, що заслуговують на 
довіру, виборів. Делегація ПАРЄ у цьому зв'язку закликає українських громадян, незалежно від 
політичних переконань, регіональної чи мовної приналежності, взяти активну участь у 
передвиборчій кампанії та самих виборах", - наголошується у заяві. 

Делегація ПАРЄ також заявила, що з метою забезпечення свободи волевиявлення народу 
необхідно не допустити жодного зовнішнього втручання у внутрішні справи України та виборчий 
процес. 06.05.2014. Рада Європи підтримує унітарну форму устрою України - посол 

Рада Європи підтримує унітарну форму державного устрою України. 
Про це наголосив посол Ради Європи при Європейському Союзі Турбйорн Фройснес під час 

експертної дискусії з питання конституційної реформи в Україні у вівторок у Брюсселі, повідомляє 
власний кореспондент Укрінформу. 

«Хочу акцентувати увагу на заяві генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда, 
який наголосив, що ми продовжуємо підтримувати Україну з метою збереження унітарного статусу 
держави», - заявив посол. 

Він зазначив, що проведення конституційної реформи в Україні є питанням великої уваги 
на найвищому міжнародному рівні. 

Фройснес також повідомив, що представники Венеціанської комісії Ради Європи, яка 
відіграє провідну роль у співпраці з Україною щодо внесення змін до тексту оновленої Конституції, 
найближчим часом планують здійснити черговий візит до Києва. 

Як запевнив посол, Рада Європи виконає свої зобов'язання щодо надання допомоги у 
проведенні конституційної реформи в Україні. 

Укрінформ 
Водночас делегація вказала на негативний вплив на виборче середовище внаслідок 

"втручання озброєних груп, які перебувають під впливом російської влади, зокрема у східних 
регіонах". 

Як наголошується у заяві, кандидати мають отримати рівні можливості проводити зустрічі 
з виборцями та інформувати їх про свої програми, доступ до ЗМІ та можливість проводити свої 
кампанії в усіх регіонах України відповідно до українського законодавства. 

За достроковими виборами президента України 25 травня 2014 року спостерігатиме 
делегація ПАРЄ у складі 52 осіб. 

Укрінформ 

14.05.2014. ПАРЄ закликала сторони конфлікту в Україні 
негайно покласти край насильству 

Голова Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Анн Брассер і лідери політичних 
груп закликали всі зацікавлені сторони в Україні негайно покласти край насильству, забезпечити 
повне дотримання прав людини і взяти участь у широкому національному діалозі. 

Про це вона заявила в Люксембурзі, повідомляє кореспондент Укрінформу. 
«Від імені Парламентської асамблеї я висловлюю щирі співчуття рідним і близьким усіх 

тих, хто нещодавно втратив свої життя по всій країні. Насильство не сприятиме розв'язанню 
конфлікту, його потрібно негайно припинити, і всі сторони повинні забезпечити, щоб права 
людини ефективно дотримуватися на всій території України», - зазначила вона. 

За словами голови ПАРЄ, необхідно провести ретельне розслідування актів насильства і 
залякування, у т.ч. із залученням Міжнародної консультативної ради (МКР) РЄ по Україні, яка має 
відповідний мандат і була створена з ініціативи генерального секретаря Ради Європи Турбйорна 
Ягланда. 

Брассер також висловила жаль щодо проведення так званих референдумів в Донецькій та 
Луганській областях, незважаючи на неодноразові й одностайні заклики міжнародного 
співтовариства утриматися від таких дій, які лише посилюють напружену атмосферу. 

На думку голови ПАРЄ, усі зацікавлені сторони повинні терміново розпочати широкий 
національний діалог відповідно до Женевських домовленостей. «Всі громадяни України повинні 
відчувати, що їхні інтереси і проблеми були почуті і враховані, необхідно розпочати за 
пропозицією прем'єр-міністра проведення круглих столів національної єдності. Асамблея готова 
підтримати цей процес всіма наявними засобами»,- сказала Брассер.  

Укрінформ  
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ООН 

02.05.2014. Росія скликає екстрене засідання Радбезу ООН щодо 
антитерористичної операції на Сході України 

Росія скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з "каральною операцією 
київської влади на південному сході України". Про це повідомили у постійному представництві РФ 
при ООН. 

Очікується, що зустріч відбудеться увечері 2 травня за місцевим часом (вранці 3 травня за 
Москвою). 

Як повідомлялося, МЗС Росії висловило обурення початком у Слов'янську "каральної 
військової операції із залученням терористів з "Правого сектора" і інших ультранаціоналістичних 
організацій". 

Крім того, у Кремлі назвали антитерористичну операцію силових структур України в 
Слов'янську «злочинною».   

Тиждень 

03.05.2014. Скликана на прохання Росії Рада безпеки ООН 
засудила дії РФ 

Практично всі промовці на терміновому засіданні Ради безпеки ООН у понеділок, яке 
скликали на прохання Росії, більш чи менш різко засудили воєнні дії цієї держави в Україні, а 
також викривали в неправді посла Росії Віталія Чуркіна. 

Про це повідомляє Радіо Свобода. 
На засіданні, що було відкрите для представників преси, Чуркін повторював позицію 

Москви, ніби до кризи в Україні призвів переворот у Києві, в якому владу захопили екстремісти, і 
«озброєні націонал-радикали під антиросійськими й антисемітськими гаслами» заполонили всю 
Україну. 

Він також заявляв, що воєнна присутність Росії у Криму має на меті захист прав людини, бо 
Україна, за його словами, опинилася на межі громадянської війни. При цьому він посилався на 
лист від Віктора Януковича, за його словами, «президента України», датований 1 березня, з 
проханням до президента Росії Володимира Путіна ввести війська в Україну. 

Чуркін обурювався, чому у світі ці дії Росії розглядають як воєнну агресію. 
Посол США Саманта Павер у своєму виступі відкинула ці заяви і сказала, що фактом є 

захоплення Росією українського Криму на порушення Хельсінкських прикінцевих домовленостей, 
міжнародного права і низки російсько-українських угод. 

За її словами, дії Росії стали відповіддю на вигадану загрозу: немає ніяких свідчень ні про 
напади на церкви, ні про напади на росіян за національністю чи про погрози їм, ні про «заборону 
російської мови». 

Павер пояснила погляд своєї країни, що саме тодішній президент України Віктор Янукович 
порушив домовленість із тодішньою опозицією від 21 лютого, виконання якої вимагає Росія, і втік, 
тим самим зірвавши ту домовленість. 

Представник Франції Жерар Аро нагадав, що, коли Радянський Союз вторгався до 
Чехословаччини, він використовував ті самі виправдання. Тепер Росія знову вторглася до іншої 
країни на підставі пропагандистських тверджень. Але в добу інтернету легко переконатися, що 
російські твердження неправдиві, а дії Росії є окупацією, якою Москва порушила міжнародне 
право. 

Він теж нагадав, що саме втеча на той час президента України Віктора Януковича зробила 
неможливим виконання угоди 21 лютого. 

Посол Великої Британії Марк Лаялл Ґрант, перелічивши деякі заяви засобів інформації і 
влади Росії, повторив, що вони нічим не підтверджуються. «Очевидно, що влада Росії 
сфабрикувала ці твердження, щоб виправдати воєнні дії», – наголосив він. 

Із загалом схожими, дещо менш гострими заявами виступили представники ще низки 
країн, які виступили на підтримку територіальної цілісності України і пошуку мирного шляху 
виходу з кризи, висловлювали глибоку стурбованість і вимагали від Росії вивести її війська на 
місця базування. 

Посол України Юрій Сергеєв у своєму виступі наголосив, що Росія не підтвердила ніякими 
доказами свої виправдання вторгнення до Криму. Нагадавши, що переведення на територію 
України додаткових військ Росії, яких там тепер понад 16 тисяч, Росія порушила двосторонні угоди, 
посол сказав, що Київ досі не отримав офіційної відповіді Москви, на якій підставі Збройні сили 
Росії незаконно окупують Крим. 
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Крім того, він нагадав, що в Україні тільки парламент уповноважений ухвалювати 
прохання про іноземну військову підтримку. 

Сергеєв повідомив і інформацію Міністерства внутрішніх справ, що в ніч на вівторок у 
Криму можлива провокація з убивством кількох російських військових, яку спишуть на українську 
сторону і тим виправдають подальше введення військ. 

Україна не потребує ніякої сторонньої військової підтримки, і Росія має відступити, 
наголосив Сергеєв. 

Він також згадував про те, що зміну влади в Києві, яку Москва називає переворотом, у 
демократичному світі називають революцією гідності. 

Після нього знову взяв слово Чуркін і ще раз повторив ті самі аргументи Росії. Наступні 
промовці, серед яких були представники США, Британії й України, знову їх відхилили. 

Поміж іншим, посол Росії лякав присутніх згадками про «Бендеру і Шушкевича», які, за 
його словами, воювали під нацистськими прапорами. Він також визнав, що його країна не має 
ілюзій щодо можливості повернення до влади Януковича; за його словами, не в цьому завдання 
Росії. 

Дискусія в Раді безпеки, в якій Росія має право вето, завершилася без ухвалення якихсь 
рішень. Після її закінчення представники західних країн уже в неофіційних розмовах 
наголошували, що Росія так і не змогла подати виправдання своїх дій в Україні. 

ZIK 

05.05.2014. Генсек ООН запропонував посередництво в Україні 

Закликав усі сторони конфлікту спробувати врегулювати ситуацію "мирними засобами", 
Пан Гі Мун заявив про готовність виступити посередником. 

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун в ході візиту в Абу Дабі в понеділок, 5 травня, 
запропонував виступити в ролі посередника у врегулюванні української кризи. 

"Я готовий зіграти мою власну роль, якщо це необхідно", - заявив генсек ООН. Одночасно 
він закликав усі сторони конфлікту спробувати врегулювати ситуацію "мирними засобами". 

Раніше Пан Гі Мун провів переговори з представниками всіх сторін, що беруть участь в 
конфлікті: провідними політиками України, Росії, ЄС і США. Проте в ході чотиристоронніх 
переговорів у Женеві з врегулювання кризи українського ООН безпосередньо не брала участь. 

тим часом у середу, 7 травня, чинний голова Організації з безпеки і співробітництва в 
Європі (ОБСЄ) Дідьє Буркхальтер проведе зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. 

Дзеркало тижня 

16.05.2014. В ООН стурбовані погіршенням ситуації з правами 
людини на сході й півдні України 

На сході й півдні України серйозно погіршилася ситуація з правами людини через 
діяльність озброєних бойовиків, заявив помічник генсекретаря ООН Іван Шимонович сьогодні в 
Києві. 

«Ми глибоко стривожені погіршенням ситуації з правами людини на півдні та сході 
України, збільшенням кількості озброєних груп, що вчиняють незаконні дії», – сказав 
Шимонович, представляючи другий звіт моніторингової місії ООН із прав людини в Україні. 

За його словами, місії відомо про 112 випадків незаконного затримання людей у цих 
регіонах і, як і раніше, викликає занепокоєння доля 49 осіб, які вважаються незаконно 
затриманими. Як заявив Шимонович, згідно з інформацією, отриманою від української влади і 
представників громадянського суспільства, під час сутичок та антитерористичної операції на 
південному сході України вбили 127 людей. Помічник генсекретаря ООН зауважив, що в протестах 
там бере участь дедалі більше озброєних людей і з’являється дедалі більше доступної зброї. 

Шимонович також звернув увагу на те, що часто українська міліція не вживає необхідних 
заходів для того, щоб запобігти сутичкам. «Зокрема, в Одесі, судячи з усього, правоохоронці 
зробили свій внесок у трагічні події 2 травня та загибель 48 людей», – сказав він. Шимонович 
закликав українську владу провести розслідування та знайти винних у цих вбивствах, розібратися, 
чому правоохоронці не діяли своєчасно та рішуче. В ООН також занепокоєні ситуацією з 
дотриманням прав людини в Криму і вважають, що українська влада повинна приділити увагу 
дотриманню прав кримських татар як корінного населення, та українців, які не отримали 
російське громадянство на півострові. 

У МЗС Росії заявили, що доповідь «має мало спільного з реальним станом» у сфері прав 
людини в Україні. Крім того, російське зовнішньополітичне відомство заявило, що звіт 
«позбавлений об’єктивності», а «подвійні стандарти» у ньому свідчать про те, що його автори мали 
намір «відбілити» владу в Києві. 

Радіо Свобода  
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ОБСЄ 

03.05.2014. Звільнені з полону інспектори ОБСЄ повернулися до 
Києва 

До Києва прибули звільнені сепаратистами у Слов'янську інспектори ОБСЄ. Разом з ними 
звільнено 5 українців. Про це повідомляє урядова прес-служба. 

У київському аеропорту їх зустрів прем’єр-міністр Арсеній Яценюк. 
Серед них громадяни Чехії, Польщі та Данії. Також були звільнені пятеро громадян 

України – Ігор Туранський, Олександр Матвієнко, Валерій Удод, Олексій Плющев та Андрій 
Колодка. 

Як зазначив Яценюк, в полоні залишаються бійці спецпідрозділу "Альфа". 
За його словами, на нещодавній зустрічі з представниками Служби безпеки України 

звернувся до керівництва СБУ "негайно повернути їх до Києва живими та неушкодженими". 
Як повідомлялось, у Слов"янську представник президента РФ Владіміра Путіна Владімір 

Лукін, який раніше неофіційно прибув у Донецьк з "місією приватної особи", заявив про 
звільнення військових інспекторів ОБСЄ з полону терористів.  

 Проте в МЗС заявили, що інспекторів ОБСЄ вдалось звільнити тільки після недвозначних 
інструкцій із Кремля. 

Нагадаємо, 25 квітня терористи у Слов'янську захопили автобус, який перевозив членів 
місії ОБСЄ. До складу групи, яку супроводжували представники Генштабу Збройних Сил України, 
входили військовослужбовці Данії, Польщі, Німеччини, Чехії та Швеції. 

Тиждень 

05.05.2014. За викраденням інспекторів ОБСЄ стоять 
професіонали - міноборони Німеччини 

У міністерстві оборони Німеччини вважають, що безпосереднє викрадення групи 
військових спостерігачів ОБСЄ поблизу Слов’янська 25 квітня здійснили професіонали. 

Про це у понеділок заявив речник міністерства оборони Німеччини Йєнс Флосдорф, 
повідомляє власний кореспондент Укрінформу в ФРН. 

"Ми виходимо з того, що спостерігачів ОБСЄ цілеспрямовано затримали поблизу 
Слов’янська високопрофесійні особи і лише потім передали їх у руки так званих сил самооборони 
міста", - сказав він. 

За словами речника, уряд ФРН наразі не має відомостей про те, хто саме брав участь в 
операції із затримання міжнародних інспекторів. "Ми можемо лише сказати, що це були інші 
люди, аніж ті, хто потім утримував їх у заручниках", - додав Флосдорф. 

Укрінформ 

08.05.2014. У "дорожній карті" ОБСЄ з врегулювання ситуації в 
Україні немає рекомендацій припинити АТО 

Українська сторона отримала "дорожню карту" щодо врегулювання ситуації в країні, 
розроблену швейцарською головуванням в ОБСЄ. У документі немає рекомендацій припинити 
АТО. 

"Дорожня карта" щодо врегулювання ситуації в країні, яку Україна отримала від 
Організації з безпеки і співробітництва в Європі, не містить рекомендацій припинити 
антитерористичну операцію. 

Директор департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс в ефірі "5 каналу" в 
четвер, відповідаючи на питання, чи регламентовано цієї "дорожньою картою" те, що Україна 
повинна зупинити антитерористичну операцію, сказав: "Ні, там такого немає". 

У той же час, Перебийніс нагадав, що Україна раніше направила в ОБСЄ свою "дорожню 
карту", своє бачення того, що в ній могло б бути. "Те, що ми отримали зараз від швейцарського 
головування (ОБСЄ), воно десь перегукується з нашими пропозиціями, які ми надали", - пояснив 
представник українського зовнішньополітичного відомства. 

Перебийніс нагадав про тих складових, які, на думку української сторони, можуть вести до 
вирішення кризи на сході України: "Деескалація на сході, проведення виборів 25 травня і початок 
загальнонаціонального діалогу". 

У свою чергу міністр Кабінету міністрів Остап Семерак заявив, що Україна і ОБСЄ 
розроблять спільний документ щодо вирішення конфлікту. "Те, що я сьогодні розумію - буде 
затверджений документ, який поєднає наші пропозиції і пропозиції швейцарського головування", 
- зазначив він. 
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"Коли мова йде про дискусії щодо пошуку компромісу, то було б позитивно сприйнято 
наша пропозиція щодо продовження у форматі женевського спілкування в чотиристоронньому 
форматі", - додав Семерак. 

Як повідомлялося, українська сторона отримала "дорожню карту" щодо врегулювання 
ситуації в країні, розроблену швейцарською головуванням в ОБСЄ. Перебийніс повідомив, що 
українська сторона детально вивчає документ, потім внесе свої пропозиції.  

Дзеркало тижня 

13.05.2014. Місія ОБСЄ заявляє про значні порушення прав 
людини в Україні - Крим став небезпечним  

Місія з оцінки становища з правами людини в Україні Організації з безпеки і співпраці в 
Європі заявила в понеділок про низку значних порушень цих прав, інформацію про які зібрали в 
перебігу роботи місії в березні – квітні цього року. 

Зокрема, в Україні сталася значна кількість таких серйозних порушень, як убивства, 
фізичні напади, а також залякування й викрадення. Жертвами ставали переважно активісти, що 
виступали за Євромайдан, і журналісти, а в окупованому Росією Криму також і українські військові 
й кримські татари, повідомляє Радіо Свобода. 

Події в Україні серйозно вплинули на становище національних меншин, і в першу чергу у 
Криму, заявили в місії. Там кримські татари опинилися в особливо небезпечній ситуації, до того ж 
становище українців за національністю стало новим джерелом занепокоєння. 

Місія працювала в Україні на прохання уряду країни з початку березня. Її склали експерти 
двох установ ОБСЄ – Бюро з демократичних інституцій і прав людини і Управління верховного 
комісара ОБСЄ у справах національних меншин, мовиться в повідомленні. 

УНІАН  
 

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ 

КРАЇНИ ЄВРОПИ 
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ 

07.05.2014. Глава МЗС Британії: Росія не виконала жодної 
домовленості щодо України 

Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейг заявив, що Росія не виконала 
жодного із зобов'язань щодо України, які взяла не себе, підписавши женевські угоди. 

"Ми дуже шкодуємо, що Росія не виконала жодного зобов'язання, які взяла на себе в 
Женеві 17 квітня і ми продовжуємо тиснути на неї, щоб вона це зробила", - сказав пан Хейг під час 
брифінгу в Києві. 

За його словами, очевидно, що "провідні елементи так званих проросійських сил, які 
займають адмінбудівлі на сході України, - насправді російські сили". 

Ці ополченці, сказав пан Хейг, не можуть вважатися представниками місцевого населення 
з огляду на повідомлення, що там діють найняті злочинці. 

"Без сумніву, російський уряд намагається керувати конфліктом і провокаціями", - додав 
він, зазначивши, що мета таких дій - зірвати президентські вибори 25 травня. 

За словами глави британського МЗС, повторна зустріч у "женевському форматі" можлива 
за двох умов: визнання всіма сторонами конфлікту права України на проведення президентських 
виборів 25 травня і готовність усіх сторін імплементувати досягнуті домовленості. 

BBC Україна 

НІМЕЧЧИНА 

05.05.2014. Глава МЗС Німеччини пропонує провести другу 
міжнародну конференцію по Україні 

Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що міжнародним посередникам та задіяним сторонам 
конфлікту в Україні необхідно провести другу зустріч у Женеві та домовитись про заходи 
врегулювання ситуації в країні.  

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр наполягає на 
проведенні другої міжнародної конференції з врегулювання ситуації в Україні. Він пропонує 
провести зустріч у Женеві, "на якій, нарешті, будуть ухвалені чіткі домовленості, які б сприяли 
врегулюванню цього конфлікту", - заявив Штайнмаєр у неділю, 4 травня, в ефірі німецького 
громадсько-правового телеканалу ARD. "Усе інше було б безвідповідальним, оскільки означало б 
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ще більше жертв", - наголосив німецький міністр. Він також заявив, що необхідно посилити вплив 
Організації з безпеки та співробітництва в Європі, "довірити їй виконання посередницьких 
завдань, організацію круглих столів та дії з послаблення місцевих конфліктів" 

Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосив, що хоча до запланованих на 25 травня 
президентських виборів в Україні залишилось не так багато часу, він вважає їх проведення цілком 
можливим. На думку глави зовнішньополітичного відомства ФРН, вибори нового лідера України 
сприятимуть стабілізації обстановки в державі, оскільки сьогоднішньому перехідному уряду та 
виконуючому обов'язки президента не вистачає легітимності. Російське керівництво, навпаки, 
вважає, що на тлі заворушень на сході України та зіткнень в Одесі, що призвели до загибелі 
десятків людей, "ідея проведення виборів виглядає абсурдною", відзначає агенція AFP. 

Меркель знову говорила з Путіним 
Між тим у неділю відбулась телефонна розмова між канцлеркою Німеччини Анґелою 

Меркель та президентом Росії Володимиром Путіним. У ході розмови Меркель висловила 
задоволення у зв'язку зі звільненням спостерігачів ОБСЄ в Україні. Натомість Путін наголосив на 
необхідності налагодження прямого діалогу між урядом у Києві та проросійськи налаштованими 
сепаратистами на сході України, повідомляє dpa. 

За підрахунками німецького видання Bild, після зімни влади в Україні жоден із західних 
лідерів не спілкувався телефоном з Путіним так часто, як німецька канцлерка. Дзвінок 4 травня 
був чотирнадцятим. Це вдвічі перевищує число телефонних розмов президентів США та Росії за 
період з 19 лютого. 

Німецька хвиля 

06.05.2014. Глава МЗС Німеччини запропонував план 
врегулювання кризи в Україні 

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр запропонував план з 
п'яти пунктів для врегулювання кризи в Україні, зокрема шляхом підсилення посередницької ролі 
ОБСЄ та проведення другої зустрічі «четвірки» (ЄС, США, Росії та України). 

Про це він написав у статті, опублікованій у вівторок у газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
«На сьогодні, на мій погляд, насамперед є важливими наступні п'ять кроків», - зазначив 

дипломат. 
По-перше, Штайнмайєр пропонує провести другий раунд чотиристоронніх переговорів 

щодо України. «Це було б потужним політичним сигналом того, що всі чотири сторони зустрічі в 
Женеві визнають домовленості і хочуть втілювати їх у життя», - вважає він. 

По-друге, глава німецького МЗС наголосив на важливості проведення намічених на 25 
травня президентських виборів в Україні, які «в демократичний спосіб узаконять владу нового 
українського керівництва і сприятимуть стабілізації політичної та економічної ситуації в країні». 

По-третє, на думку Штайнмайєра, важливим є посилення посередницької ролі ОБСЄ, 
зокрема шляхом проведення за сприяння організації «круглих столів» та конференцій на 
національному, регіональному та місцевому рівнях. 

По-четверте, наголосив німецький дипломат, потрібно вести дискусію щодо конституційної 
реформи в Україні через залучення представників усіх регіонів країни та особливо громадськості. 

Не в останню чергу, за словами політика, необхідно посилити зусилля, спрямовані на 
"роззброєння недержавних угруповань та звільнення громадських будівель". 

Штайнмайєр також вкотре підкреслив, що варіант врегулювання конфлікту в Україні 
військовими методами не розглядається. 

Укрінформ 

13.05.2014. Меркель: діалог можливий, якщо проросійські сили 
відмовляться від насильства 

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель, говорячи про можливість круглого столу для 
залагодження кризи в Україні, назвала передумовою для участі у діалозі відмову від насильства. 

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель ставить участь проросійських сепаратистів у 
національному діалозі в Україні у залежність від відмови від насильства. Найвища мета нині - 
уможливити проведення президентських виборів 25 травня, сказала Меркель у вівторок, 13 травня, 
у Берліні, передає Reuters. Але у це, за її словами, усі мають зробити свій внесок, у тому числі і 
Росія. "Ми віримо, що можливість круглого столу за керівництва ОБСЄ пропонує хорошу 
можливість", - сказала канцлерка ФРН. 

Чим репрезентативніше, тим краще 
"Чим репрезентативніші круглі столи, тим краще", - наголосила вона, додавши, що тільки 

тих там можна вітати, хто готовий і може переконати, що хоче досягти своїх цілей без насильства, 
передає dpa. "Насильство не можна застосовувати для вирішення власних проблем", - наголосила 
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Меркель після зустрічі з представниками міжнародних фінансових та економічних організацій у 
Берліні. 

Невизнаний Заходом референдум у Донецькій та Луганській областях України Меркель 
назвала незаконним. Тому її не дуже цікавить його результат, але натомість канцлерка відзначила, 
що очікує результатів президентських виборів в Україні. За її словами, уряд Німеччини робитиме 
все, щоб допомогти тому, щоб президентські вибори 25 травня змогли відбутися з широкою 
репрезентативною участю. 

Як відомо, український уряд досі відхиляв участь озброєних сепаратистів у круглому столі з 
урегулювання кризи між представниками центральної влади та східних регіонів держави, котрий, 
як очікується, відбудеться у середу, 14 травня. За дорученням ОБСЄ співмодератором круглого 
столу в українській столиці має стати відомий німецький дипломат, чинний голова Мюнхенської 
конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер. 

Німецька хвиля 

ПОЛЬЩА 

03.05.2014. Туск: Росія веде хоч і неоголошену, але справжню 
війну проти України 

Росія веде війну з Україною. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, 
коментуючи події в Одесі. 

За його словами, дипломатичні зусилля західних країн не принесли бажаних результатів з 
деескалації агресії Росії проти України. 

"Це війна. Може, трохи іншого типу, бо це неоголошена війна. Але насправді маємо справу 
де-факто з війною", – сказав глава уряду Польщі. 

"Коли число жертв становить десятки, коли використовують зброю, коли збивають 
вертольоти, то ми усі бачимо, що маємо справу не із збройною конфронтацією, організованою 
демонстрантами, а державою, у цьому випадку – з Росією",  – заявив Туск. 

Тиждень 

13.05.2014. Польща розкритикувала Угорщину за заяву про 
автономію для угорців в Україні 

Глава польського уряду Дональд Туск сьогодні розкритикував прем'єр-міністра Угорщини 
Віктора Орбана за його заяву про необхідність автономії для угорців, котрі живуть в Україні. 

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це Туск сказав сьогодні на прес-конференції 
у Варшаві. 

"Усвідомлюючи піклування про співгромадян за кордонами власної держави прем'єра 
Орбана (...), одночасно ми повинні звертати увагу, аби жодним чином - чи був такий намір, чи ні - 
не підтримувати тих дій сепаратистів, яких підтримує Росія та очевидною ціллю яких є руйнація 
Української держави", - сказав Туск. 

Він назвав "невдалим" висловлювання Орбана та таким, що було висловлене у 
"невідповідному місці та у невідповідний час". 

Туск заявив, що Польща планує впливати на своїх країн-сусідів таким чином, аби їхні дії не 
нашкодити територіальній цілісності України. 

Польський прем'єр відзначив, що планує публічно про це говорити під час найближчої 
зустрічі з Орбаном, яка відбудеться 15 травня у Братиславі в рамках саміту GLOBSEC, в якому теж 
візьме участь глава українського уряду Арсеній Яценюк. 

Як повідомляв УНІАН, 10 травня, виступаючи з промовою в парламенті після складення 
присяги глави уряду Угорщини, Орбан заявив про необхідність автономії та подвійного 
громадянства для угорців, які живуть у сусідніх країнах, зокрема, в Україні. 

УНІАН 

УГОРЩИНА 

13.05.2014. Угорщина просить правильно трактувати слова 
прем'єра про автономію Закарпаття 

Заява прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана не містить жодних нових елементів у 
міжнародних дипломатичних стосунках України та Угорщини за останні 25 років - на цьому у 
Брюсселі наголосив угорський міністр закордонних справ Янош Мартоні. 

"Таку ж політику підтримували усі уряди Угорщини за останні десятиліття", - йдеться у 
його заяві. 
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"Будь-яку неправильну інтерпретацію цих слів, добру чи погану, ми рішуче відкидаємо", - 
додав пан Мартоні. 

Раніше преса повідомила, що прем'єр-міністр Віктор Орбан, виступаючи у парламенті, 
заявив про бажання Угорщини автономії і подвійного громадянства для угорців на Закарпатті. 

Заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський заявив, що МЗС 
перевірить, як саме пан Орбан сформулював позицію щодо своїх співгромадян на території 
України. "Але я впевнений у чіткій позиції уряду Угорщини, який підтримує Україну", - сказав він. 

BBC Україна 

14.05.2014. Угорщина хоче прискорити будівництво газогону в 
обхід України 

Угорський прем'єр Орбан робить ставку на збільшення обсягів газу з Росії. Під час зустрічі 
в Будапешті з керівником "Газпрому" Міллером він закликав прискорити будівництво "Південного 
потоку". 

"Ситуація в Україні доводить, що заради надійного забезпечення Європи газом "Південний 
потік" перетворився на ключове питання", - передав точку зору прем'єр-міністра Угорщини 
Віктора Орбана й голови правління "Газпрому" Олексія Міллера один з офіційних речників 
угорського уряду, повідомляє інформаційне агентство dpa. Орбан і Міллер зустрілись у середу, 14 
травня, в Будапешті. За словами урядового речника, під час розмови з Міллером Орбан "наполягав 
на прискоренні будівництва "Південного потоку". Як відомо, газогін "Південний потік" має 
поєднати Росію та Центральну Європу й пройти по дну Чорного моря в обхід України. 

Націонал-консервативний глава угорського уряду висловився за збільшення обсягів 
закупівлі в Росії блакитного палива. Таким чином Орбан очевидно пішов проти нинішньої 
загальної тенденції в Європейському Союзі, наголошує dpa. В ЄС закидають Москві розпалювання 
кризи в Україні й намагаються на цьому тлі зменшити залежність від російської нафти й газу. 
Угорщина належить до країн, які сильно залежні від російських енергоносіїв. За даними dpa, 87 
відсотків потреб в газі цієї придунайської країни покриваються за рахунок поставок блакитного 
палива саме з Росії. 

Німецька хвиля 

ЧЕХІЯ 

06.05.2014. Президент Чехії: ситуація в Україні загрожує 
перерости у відкриту війну 

Чеський президент Мілош Земан під час зустрічі з німецьким колегою Йоахімом Гауком 
обговорили можливий розвиток вкрай загостреної ситуації в Україні. 

Про це пише УНН з посиланням на Радіо Праги. 
Земан попередив, що ситуація після ескалації насильства в Одесі загрожує перерости у 

відкриту громадянську війну, або призвести до військового втручання з-за кордону. 
У вівторок обидва президенти збираються покласти вінки на честь загиблих в концтаборі 

Терезин. Гаук планує впродовж візиту зустрітися також з прем'єр -міністром Чехії Богуславом 
Соботкою і головами обох палат парламенту. 

Як повідомляв Укрінформю , президент Чехії виступає за введення військ НАТО в разі 
захоплення сходу Українию . 

"Тільки-но б Росія вирішила розширити свою територіальну експансію на схід України, 
жарти скінчилися б. Я б тоді підтримав не тільки найсуворіші санкції Європейського Союзу, але 
навіть і готовність Північноатлантичного альянсу до того, наприклад, щоб війська НАТО вступили 
на українську землю", - заявив Земан в інтерв'ю Чеському радіо 7 квітня. 

Укрінформ 

КРАЇНИ СНД 
БІЛОРУСЬ  

08.05.2014. Лукашенко пообіцяв підставити плече Путіну 

Лукашенко, який став нев'їзним у ЄС і США після розгону протестів у 2010 році, назвав 
реакцію Заходу "неадекватною" і порадив Путіну не боятися західних санкцій коли у нього є 
союзники в ОДКБ. 

Білоруський президент Олександр Лукашенко пообіцяв підставити плече президенту РФ 
Володимиру Путіну, стала об'єктом критики з боку Заходу, котрий звинувачує Росію в ескалації 
української кризи. 
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Про це Лукашенко сказав у Москві в четвер, 8 травня на зустрічі з президентами Росії, 
Вірменії, Киргизії і Таджикистану, які входять в Організацію договору про колективну безпеку. 

Перш Лукашенко стримано реагував на події на Україні, виступав проти підтриманої 
Кремлем ідеї федералізації країни і називав російську анексію Криму поганим прецедентом. 

"Ви, Володимире Володимировичу, повинні знати, що ми будемо поруч, пліч-о-пліч, - 
сказав Лукашенко. - Це особливо важливо, що Володимир Володимирович у той час, коли 
американці і Захід фактично пішли на ескалацію напруженості, але поки що, це теж дуже важливо 
і небезпечно, через економіку і фінанси", - сказав Лукашенко. 

Захід, який запровадив санкції проти низки російських чиновників і компаній за анексію 
Криму, загрожує розширити санкції проти Москви, якщо та не припинить втручання у внутрішні 
справи України. 

Порівнявши загибель кількох десятків людей у пожежі в будинку профспілок в Одесі з 
Хатинню, білоруської селом, яку нацисти спалили разом з жителями під час другої світової війни, 
Лукашенко сказав, що не може залишатися осторонь. 

"Ми, природно, не можемо на це дивитися, бо там наші люди, і вони волають про допомогу 
і потребують реагування на подібні речі", - сказав білоруський лідер. 

У середу Путін закликав сепаратистів на сході України відкласти запланований на 11 травня 
псевдореферендум про незалежності, проте, вже в четвер лідери повстанців заявили, що 
голосування пройде як і планувалося, незважаючи на прохання Путіна. 

Лукашенко, який став нев'їзним у ЄС і США після розгону протестів у 2010 році, назвав 
реакцію Заходу "неадекватною" і порадив Путіну не боятися західних санкцій коли у нього є 
союзники в ОДКБ: 

"Наші внутрішні можливості при об'єднанні в рази збільшуються, - сказав Лукашенко. - 
Якщо чогось немає в Росії, цього вистачає в інших республіках, якщо в республіках чогось не 
вистачає, це є в Росії". 

Стагнуюча економіка Білорусії залежить від російських кредитів і дешевих енергоносіїв. 
Лукашенка вже кілька років домагається від Москви згоди залишати в Білорусії мита від експорту 
нафтопродуктів, перероблених з російської нафти. 

Під час останніх переговорів у Мінську 29 квітня Москва заявила, що питання про мита 
може вирішитися до 2025 року.  

Дзеркало тижня 

15.05.2014. Лукашенко хоче бачити сильну Україну 

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що хоче бачити сильну Україну. На 
його думку, Україна може стати дуже впливовою країною, якщо їй не заважати. 

Про це він заявив у четвер на зустрічі з послом України у Білорусі Михайлом Єжелем, 
передає БІЛТА. 

"Україна має бути Україною. Це 45 млн населення, близький нам народ. Це самодостатня 
країна, і якщо їй допомогти, а не заважати, то це буде дуже впливова країна. Ну, може, комусь не 
хочеться, щоб вона була сильною і впливовою, але це не моя позиція і не білоруського народу. Ми 
хочемо бачити сильну Україну, з якою можна співпрацювати, торгувати, як ми робили це останні 
роки", - сказав Лукашенко. 

Він висловив побажання, щоб негативні події в Україні швидше закінчилися. "Щоб Україна 
розвивалася як єдина цілісна держава, щоб це була наша Україна", - сказав він. 

При цьому Лукашенко відзначив, що ніколи навіть не уявляв собі, щоб Україна займала 
якусь позицію, осоружну Білорусі. "І я відкрито говорив з питань, які нас дуже хвилюють, у тому 
числі пов'язаних з НАТО... Немає необхідності втягувати Україну в якісь блоки, вводити туди якісь 
війська, ні з одного, ні з іншого, ні з третього, ні з десятого боку", - заявив він.  

Укрінформ 

РОСІЯ 

01.05.2014. МЗС РФ посипав новими погрозами на адресу 
України і Заходу 

МЗС РФ у своїй новій заяві закликає Україну, США і ЄС "тверезо оцінити всю тяжкість 
можливих наслідків за використання сили проти українського народу". 

Про це йдеться в заяві МЗС РФ "щодо планів Києва провести силову операцію на 
Південному Сході України". 

Російські дипломати вкотре висловили стурбованість "повідомленнями в ЗМІ про намір 
київського режиму здійснити штурмову спецоперацію в південно -східних районах країни, та ще із 
залученням загонів ультранаціоналістичного "Правого сектору ". 
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Зазначимо, що раніше подібне повідомлення опублікувало російське агентство РИА 
Новости, підконтрольне Кремлю. Далі його розтиражували інші російські ЗМІ. 

У заяві МЗС РФ йдеться, що "подібні безвідповідальні і агресивні дії нинішнього" 
українського уряду " – якщо вони будуть реалізовані - здатні привести до катастрофічних 
наслідків". 

Більше того, МЗС РФ звинуватив Україну в зриві женевських домовленостей. 
"Каральні заходи проти власного народу свідчили б про нездатність київського керівництва 

виконувати взяті ними зобов'язання за Женевським заявою від 17 квітня ц.р. на користь 
якнайшвидшого припинення будь-якого насильства і запуску широкого загальнонаціонального 
діалогу за участю всіх регіонів і політичних сил", - йдеться в заяві російського МЗС. 

"Закликаємо Київ, а також США та ЄС, які потурають йому та підписали женевські 
домовленості, не здійснювати злочинних помилок, тверезо оцінити всю тяжкість можливих 
наслідків за використання сили проти українського народу", - сказано в заяві МЗС. 

Крім того, МЗС РФ відреагував на ініціативу Кабміну України провести 
загальнонаціональне опитування 25 травня з приводу децентралізації влади. 

"Подібні відірвані від реального життя плани київської влади нічого крім подиву не 
викликають. 

Невже в Києві всерйоз розраховують, що лічені до 25 травня 2014 дні можна провести 
серйозне обговорення в українському суспільстві, у всіх регіонах України найважливіших питань 
майбутнього державного устрою країни?", - сказано в заяві МЗС РФ. 

Там назвали заяви Яценюка про опитування "цинічними". 
Українська правда 

 

01.05.2014. Путін вимагає від України вивести війська зі Сходу 
України 

Президент Росії Владимир Путін вважає, що український уряд має вивести свої війська з 
проблемних регіонів у східній частині країни, де безчинствують проросійські сепаратисти. 

Про це Путін заявив під час телефонної бесіди з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, 
пише The Washingtonpost. 

Як повідомляється, Меркель попросила російського президента посприяти у звільненні 
затриманих сепаратистами військових спостерігачів, у тому числі, з Німеччини. 

Путін відповів, що "вкрай важливо сьогодні вивести всі військові частини з південно-
східних регіонів" України і закликав до "широкої національного діалогу" щодо реформ до 
Конституції України 

Українська правда 

02.05.2014. Україна, ЄС і Росія не змогли домовитися щодо 
газових питань 

Росія, Україна і ЄС під час тристоронньої зустрічі не змогли домовитися з газових питань, 
тому у травні очікується ще два раунди переговорів. Про це повідомив єврокомісар з енергетики 
Гюнтер Еттінгер на прес-конференції після зустрічі з представниками РФ і України у Варшаві. 

"Ми плануємо дві додаткові тристоронні зустрічі - в середині та наприкінці травня", - 
сказав він. 

Еттінгер також додав, що наступні місяці тоді можна було б присвятити накопиченню газу, 
необхідного для зимових місяців. 

Нагадаємо, Україна, Європейський Союз і Росія домовилися про проведення у Варшаві 2 
травня тристоронньої зустрічі з врегулювання газового конфлікту, при цьому Україна зберегла за 
собою право звернутися в Стокгольмський арбітражний суд. 

Як повідомлялось, Газпром порахував, що Україна заборгувала $3,5 млрд за газ. 
Нагадаємо, Україна припинила закачування природного газу з Росії. Міністр енергетики та 

вугільної промисловості Юрій Продан пояснив це рішення з тим, що Україна і Росія не можуть 
домовитися про ціну на газ. 

Раніше глава "Газпрому" Олександр Міллєр заявив, що ціна на газ для України після 
скасування пільг складе $485 за 1 тис. куб. м газу. Україна вважає таку ціну неприйнятною. 

Міллер 3 квітня назвав суму боргу України перед російською компанією - 2,2 млрд доларів. 
На 1 квітня борг становив 1,7 млрд доларів.  

Тиждень 
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06.05.2014. Депутати Держдуми мають намір звинуватити 
Україну в геноциді 

Депутати Держдуми планують звернутися в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, 
вважаючи, що дії української влади в Одесі, Слов'янську та Краматорську можна кваліфікувати як 
розв'язання громадянської війни та геноцид. 

Про це повідомляють «Известия» з посиланням на одного з депутатів від правлячої 
путінської партії. 

За його словами, необхідно звернутися до МЗС для того, щоб зовнішньополітичне 
відомство підтримало звернення депутатів. 

У МЗС Росії зазначили, що підготували і подали Путіну документ на 80 сторінках "про 
порушення прав людини і верховенства права в Україні", додавши фотографії, виділивши кілька 
категорій порушень : порушення права на життя , втручання в справи суверенної держави 
(маються на увазі візити зарубіжних політиків у Київ під час Майдану)ъ , обмеження свободи 
слова, дискримінація за етнічною та мовною ознакою. 

Укрінформ 

06.05.2014. Росія після анексії Криму підсилить ЧФ і 
мілітаризацію півострова 

Після анексії Криму Росія має намір поповнити свій Чорноморський флот підводними 
човнами і надводними кораблями нового покоління. 

Про це у вівторок заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляють російські ЗМІ. 
"У місцях базування нашого флоту (у Криму - ред.) будуть цього року створені нові частини 

протиповітряної оборони і з'єднання морської піхоти. Цього року надійдуть нові підводні човни на 
ЧФ, надводні кораблі нового покоління, все це вимагає від нас достатньої уваги", - сказав він. 

За словами Шойгу, ЧФ "завжди отримував необхідні сили", але після приєднання Криму у 
Росії виникла необхідність внесення змін в програму розвитку флоту. 

Водночас "особливе занепокоєння" у Росії викликає «активність, що посилилася з початку 
лютого ВМС США в Чорному морі", коли фрегат Taylor був направлений в регіон разом з 
командним кораблем Mount Whitney. 

Укрінформ 

06.05.2014. Лавров про Україну: дивно проводити вибори, коли 
армія воює проти населення 

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що дивно виглядає проведення виборів, 
коли армія воює проти частини населення. 

"Україна – це не Афганістан", - заявив пан Лавров, у Відні після зустрічі глав МЗС Ради 
Європи, під час якої обговорювалися події в Україні. 

За словами Лаврова, немає сенсу у проведенні ще однієї зустрічі у Женеві щодо України, 
тому що перша угода не була реалізована. 

BBC Україна 

07.05.2014. Путін підтримав вибори в Україні й попросив 
перенести "референдум" 

Президент Росії Володимир Путін заявив, що президентські вибори в Україні, котрі мають 
відбутися 25 травня, є "рухом у правильному напрямку". 

Крім того, після зустрічі з чинним головою ОБСЄ Дідьє Буркхальтером російський 
президент попросив представників південного сходу України перенести "референдум", який 
проросійські активісти планували провести 11 травня. 

Протягом найближчих годин ОБСЄ запропонує учасникам багатосторонніх перемовин у 
Женеві з урегулювання української кризи "дорожню карту" в цьому напрямку, заявив пан 
Буркхальтер. 

Володимир Путін заявив, що Росія підтримає проведення "круглого столу" між 
представниками офіційного Києва та висуванцями південного сходу. 

"Рух у правильному напрямку" 
"Намічені у Києві президентські вибори – сам по собі рух у правильному напрямку", – 

заявив Володимир Путін, зауваживши при цьому, що ці вибори "нічого не вирішать, якщо всі 
громадяни України не розумітимуть, як будуть гарантовані їхні права". 

Ці слова різко контрастують з попередніми заявами офіційної Москви про недоцільність 
проведення виборів у нинішніх обставинах. 
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Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що проведення виборів 
у ситуації, коли "влада воює проти частини населення", виглядає "дивно". 

"Україна – це не Афганістан", - заявив він у Відні після зустрічі глав МЗС країн Ради 
Європи, на якій обговорювалися події в Україні. 

Минулої суботи речник пана Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "в умовах воєнних дій, в 
умовах каральної операції та масових вбивств говорити про якісь вибори щонайменше абсурдно". 

Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейг у середу в Києві заявив, що Росія 
причетна до заворушень на сході України, а головна її ціль - зрив президентських виборів, 
призначених на 25 травня. 

Відкласти "референдум" 
Звернення Володимира Путіна до організаторів "референдуму" на сході України з 

проханням перенести його з’явилося менш ніж за тиждень до його запланованого проведення. 
Президент Росії аргументував свою позицію необхідністю "створити необхідні умови для 

діалогу" з владою у Києві. 
На "референдумі" мешканців, котрий організовує влада самопроголошених Донецької та 

Луганської народних республік, населення цих регіонів планувалося запитати, чи підтримують 
вони декларації про суверенітет цих "республік". 

Офіційний Київ не визнає легітимності цього опитування. 
Тим часом голова "виборчої комісії" Донецької народної республіки Роман Лягін повідомив 

"Інтерфакс-Україні", що наразі не отримував інструкцій стосовно переносу референдуму, однак 
допускає таку можливість у разі відповідної вказівки від керівництва самопроголошеної 
республіки. 

"Ми продовжуємо готуватися до референдуму 11 травня", - зазначив він. 
"Круглий стіл" 
ОБСЄ готова взяти на себе координацію діяльності щодо "дорожньої карти" для 

врегулювання ситуації в Україні, заявив Дідьє Буркхальтер після зустрічі з Володимиром Путіним. 
За його словами, протягом "найближчих годин" усім сторонам, котрі підписали Женевські 

домовленості, передадуть відповідні документи. 
"Дорожня карта" передбачає припинення вогню, деескалацію напруженості, налагодження 

діалогу між сторонами та вибори президента, заявив голова ОБСЄ. 
Водночас повторної зустрічі в Женеві щодо виконання раніше досягнутих домовленостей з 

урегулювання української кризи наразі не планується, повідомив пан Буркхальтер. 
Росія підтримує пропозицію канцлера Німеччини Ангели Меркель налагодити прямий 

діалог між київською владою та представниками південного сходу за "круглим столом", заявив 
Володимир Путін. 

За його словами, такий діалог повинен бути прямим, повноправним, повноцінним і рівним. 
BBC Україна  

08.05.2014. Росія обіцяє визнати вибори в Україні, якщо Київ 
припинить операцію на південному сході 

Проведення президентських виборів в Україні нічого не вирішить, якщо всі громадяни не 
будуть розуміти, як буде гарантовано їхні права, заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. 

Легітимними вибори в Україні можуть бути лише в тому випадку, якщо каральну операцію 
на південному сході країни буде зупинено і почнеться внутрішньоукраїнський діалог, заявили у 
Кремлі. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. 

"Вибори в Україні, як сказав напередодні президент Путін, це рух у правильному напрямку, 
але вони можуть бути легітимними, лише якщо буде зупинено цю каральну операцію і тільки якщо 
почнеться безпосередній внутрішньоукраїнський діалог", - сказав він. 

Путін за підсумками переговорів з президентом Швейцарської конфедерації, чинним 
головою ОБСЄ Дідьє Буркхальтером назвав вибори "рухом у правильному напрямку". При цьому 
він додав: "Але вони нічого не вирішать, якщо всі громадяни України не будуть розуміти, як будуть 
гарантовані їхні права після проведення цих виборів". 

Також Пєсков заявив, що у Кремлі чекають результатів народного сходу в Донецьку. Він 
пояснив, що президент Росії поки не отримував відповіді на свій заклик до прихильників 
федералізації перенести запланований на одинадцяте травня референдум. З таким закликом Путін 
виступив напередодні. Він зазначив, що російська сторона закликає представників південного 
сходу України піти на цей крок "для того, щоб створити необхідні умови для діалогу". 

Як відомо, 7 травня організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) підготувала 
план, або "дорожню карту" щодо вирішення української кризи. 
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План ОБСЄ передбачає припинення вогню, деескалацію напруженості, налагодження 
діалогу та проведення виборів. З його слів, мають бути припинені всі збройні дії, залякування і 
провокації. 

На зустрічі президент Росії Володимир Путін запропонував прихильникам федералізації 
перенести дату референдуму 11 травня на пізніший термін з метою вирішення української кризи, а 
також припинити військову операцію на південному сході України. 

МЗС України заявило, що "українська влада готова до діалогу з політичними силами, 
представниками регіонів і громадськості, але не піде на переговори з терористами". 

Тим часом колегія Донецької обласної ради звернулася до Верховної Ради України з 
вимогою негайно припинити спецоперацію і відвести військові частини в місця їхньої постійної 
дислокації.  

Дзеркало тижня 

08.05.2014. Росія запроваджує передоплату за газ для України 

Росія запроваджує режим попередньої оплати за газ для України із 1 червня - про це 
повідомили у російському міністерстві енергетики. 

У повідомленні зазначили, що 7 травня минув термін, у який українська сторона повинна 
була оплатити поставлене їй паливо. 

"Починаючи з березня цього року, від НАК "Нафтогаз України" не надійшло жодного 
платежу. Загальний борг України за газ на сьогодні досяг 3,508 мільярда доларів", - зазначили у 
міністерстві. 

Там також наголосили, що перехід на передоплату у такому випадку передбачений 
контрактом між "Газпромом" і "Нафтогазом України" від 2009 року. 

"Російський підхід до питання про підтримку української економіки викладено у листі 
президента Російської Федерації В.В. Путіна і полягає у тому, що Росія більше не може і не повинна 
наодинці нести тягар підтримки української економіки, надаючи їй знижки на газ і прощаючи 
борги, фактично оплачуючи своїми субсидіями дефіцит у торгівлі України і країн-членів ЄС", - 
заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак. 

До 16 травня "Газпром" підготує попередній рахунок за постачання газу "Нафтогазу" у 
червні. 

Голова "Газпрому" Олексій Міллер Клацнути пропонував перевести продаж газу Україні у 
режим передоплати ще восени минулого року. У квітні російське керівництво Клацнути знову 
повернулося до цієї теми. 

BBC Україна 

08.05.2014. Міноборони РФ: Україна нарощує війська на кордоні 

Росія відвела від кордону з Україною війська, а в цей же час Київ розгорнув у прикордонних 
областях 15-ти тисячне угруповання військ. Про це заявив заступник міністра оборони РФ 
Анатолій Антонов. 

"З метою виключення подальших провокацій ми відвели від кордону навіть підрозділи 
тактичної ланки, які виконували тренувальні завдання на полігонах", - сказав пан Антонов 
журналістам у четвер. 

"На цьому тлі, - зазначив він, - триває зосередження українських збройних сил на 
російсько-українському кордоні". 

При цьому, за його словами, триває збільшення натівської угруповання військ у Східній 
Європі. 

Раніше генсек НАТО заявив, що не бачить ознак відведення російських військ від кордонів 
з Україною. 

BBC Україна 

09.05.2014. Британська преса: Путін передумав? 

Україно-російська тематика продовжує домінувати в британській пресі. У п'ятницю, 9 
травня, газети вкотре пишуть про події на Донбасі, а також про нову Холодну війну та способи 
досягнення енергетичної незалежності від Росії. 

"Референдуму" бути! 
Daily Telegraph без надмірного оптимізму розмірковує щодо подальшої долі Донецької 

області після проведення там 11 травня так званого "референдуму про самовизначення". 
Як відомо, сепаратисти вчора заявили, всупереч заклику Володимира Путіна відкласти 

плебісцит, що він відбудеться за будь-яких умов. 
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А це значить, що Україна вслід за Кримом може втратити не лише найбільш 
густонаселений регіон, а й значну частину своєї промисловості, яка в ньому зосереджена, пояснює 
видання. 

Які ж причини такого поспіху? Чому референдум обов'язково треба провести саме цієї 
неділі, хоча область зовсім до нього не готова? 

Один із членів самопроголошеного уряду "Донецької народної республіки" наступним 
чином пояснює Daily Telegraph наміри повстанців: "Якщо ми скасуємо референдум, то втратимо 
довіру людей. Референдум – це символ свободи та перемоги". 

В той же час рішення провести голосування за будь-яких умов, пише видання, має 
продемонструвати незалежність сепаратистів. А це лише посилить аргументи Путіна, що він 
ніяким чином не впливає на події на Донбасі, а отже Заходу не варто очікувати від Росії зусиль по 
де-ескалації кризи в Україні. 

Втім, газета додає, що, як би не пройшов "референдум", більшість місцевих мешканців, 
згідно останніх соцопитувань, виступають за те, аби Донбас залишився у складі України. 

Поміркованіша риторика 
Guardian звертає увагу на те, що Володимир Путін змінив тон своїх заяв щодо України, але 

одночасно задається питанням, чи вплине це на його бачення подальшої долі найближчої сусідки. 
Видання все одно вітає поміркованішу риторику російського лідера, сподіваючись, що вона 

"прокладе шлях до дипломатії". 
Але має пройти ще декілька днів, щоб зрозуміти, чи готовий Путін відвести війська від 

українського кордону та вплинути на сепаратистів в Україні, веде далі газета. 
Все це, принаймні в його розумінні, буде залежати від того, як прореагує Київ на його 

пропозицію щодо переговорів між українським урядом та самопроголошеною владою на сході 
країни. Поки що реакція з Печерських пагорбів була відверто і передбачувано негативною. 

Втім, на думку Guardian, можливо певним чином розрядити напругу – особливо, якщо 
цього забажає не лише сам Київ, а й Захід. Можливо, скажімо, провести переговори, але не 
визначивши статус повстанців. Або уповільнити чи навіть зупинити військові операції на сході 
України. А це, у свою чергу, створить умови, аби провести президентські вибори 25 травня без 
проблем та нарешті остаточно легітимізувати українську владу. 

В той же час газета визнає, що за фасадом більш миролюбних заяв Путіна можуть 
залишатися все ті ж цілі. 

І знову Холодна війна? 
Багато місцевих газет, серед них і таблоїд Daily Mail, повідомляє, що вчора через Ла-Манш 

пройшла російська армада, яка поверталася з навчань у Середземному морі на базу в 
Сєвероморську. 

Серед суден був авіаносець "Адмірал Кузнецов", атомний крейсер "Петро Великий", 
крейсер "Кіров" та певна кількість кораблів забезпечення, за пересуванням яких в районі 
британських територіальних вод пильно стежив ескадрений міноносець флоту Її Величності. 

Видання зазначає, що всі ці маневри відбувалися в той самий день, коли Володимир Путін 
спостерігав за ядерними випробуваннями на сході Росії. На тамтешньому полігоні були запущені 
три міжконтинентальні балістичні ракети. Місцеві військові заявили, що метою цих навчань було 
відпрацювання реакції на можливий напад на Росію та її союзників. 

Daily Mail нагадує, що проведення пусків відбулося на тлі загострення відносин між 
Москвою та Заходом щодо України, і тому в заголовку до статті пише про "повернення Холодної 
війни". 

Газета також цитує міністра оборони Британії Філіпа Хеммонда, який сказав, що російські 
кораблі перетнули Ла-Манш без пригод. Втім, він додав, що багато людей на Заході, схоже, 
вирішили не помітити, що Росія дуже багато останніми роками інвестувала в оновлення своєї 
армії. 

"Росія – це дуже потужна військова держава, і це те, що досить часто, як здається, 
забувають", – підкреслив міністр. 

Енергетичне роззброєння 
Independent повідомляє, що Британія разом з іншими партнерами у ЄС та Сполученими 

Штатами нині розробляє план, аби убезпечити Україну, як і країни Східної Європи, від російського 
енергетичного тиску. 

У червні прем'єр-міністр Девід Камерон та інші лідери Великої сімки збираються підписати 
цей документ, аби допомогти Києву на випадок, якщо Москва цієї зими знову обмежить 
постачання блакитного палива. 

Більш того, міністри енергетики країн Великої сімки цього тижня домовилися зробити 
Європу менш залежною від російських енергоресурсів – аби Кремль не використовував їх в якості 
"політичної розмінної монети". 
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План європейців полягає в наступному. По-перше, по всьому континентові будуть 
збудовані термінали для скрапленого газу. По-друге, будуть зроблені інвестиції, аби прокласти 
нові газопроводи з заходу на схід, а також імпортувати більше газу з Північної Африки. 

Важлива роль відведена і Америці, яка, як очікується, зніме обмеження на експорт 
сланцевого газу, продовжує Independent. 

"Диверсифікація джерел та маршрутів постачання палива є вкрай важливою, – заявили 
міністри енергетики у своєму комюніке. – Жодна країна не мусить цілковито залежати від одного 
постачальника. А ще енергію не можна використовувати як засіб політичного примусу або робити 
загрозою безпеці". 

Видання також цитує Еда Дейві, британського міністра енергетики, який заявив, що, якщо 
не будуть вжиті необхідні заходи, Росія "безперечно продовжить використовувати енергію як 
зброю". І саме тому Кремль необхідно "роззброїти". 

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС. 
BBC Україна 

12.05.2014. МЗС Росії: Київ демонструє неготовність вести 
діалог з народом 

Російська влада вважає, що Київ демонструє злочинну неготовність до діалогу зі своїм 
народом і закликає до зустрічей з представниками регіонів. Про це йдеться у повідомленні МЗС 
РФ. 

"Попередні підсумки підрахунку бюлетенів переконливо показують реальну 
налаштованість громадян Донецької та Луганської областей мати право на самостійне ухвалення 
рішень щодо життєво важливих для них проблем", - заявили у російському зовнішньополітичному 
відомстві. 

На думку представників МЗС, реалізація підсумків "референдумів", які українська влада 
називає фарсом, має відбуватися в рамках діалогу між Києвом, Донецьком і Луганськом. 

Міністри закордонних справ країн ЄС також заявили, що не визнають законність 
"референдумів" на сході України. 

BBC Україна 
 

13.05.2014. У "Нафтогазі" отримали "повідомлення" від 
"Газпрому" про перехід на передоплату 

НАК "Нафтогаз України" отримав від російського "Газпрому" "попереднє офіційне 
повідомлення" про виставлення рахунку на авансову оплату червневого газу. 

Про це ZN.UA повідомило джерело у Нак: "Факс працює, отримали", сказав він. 
Як відомо, обмін інформацією між "Газпромом" і "Нафтогазом" відбувається трьома 

способами: за допомогою прямого телефонного зв'язку, також факсом, і, нарешті, власне 
офіційним "фізичним" переданням документів. 

Раніше як у самому "Нафтогазі", так і в Міненерго неодноразово підкреслювали, що 
Україна готова виплатити борг, тільки якщо ціна на російський газ залишиться на рівні першого 
кварталу - 8,5 за тис. куб. м. Відповідно, Україна не буде здійснювати попередню оплату 
російського газу при виставленій російським "Газпромом" ціні $ 486,5 за тис. куб. м. 

У свою чергу, в уряді РФ наполягають, що обговорення компромісів з Україною з газового 
питання можливе лише після погашення боргів. 

Зокрема, глава Міненерго Олександр Новак заявив, що Росія з червня вводить для України 
режим передоплати за газ. За його словами, 7 травня закінчився термін, до якого українська 
сторона повинна була попередньо сплатити за поставлений у майбутньому місяці газ. 

У "Газпромі" заявляють, що загальний борг України за газ досяг $ 3,5 млрд, і з березня 
цього року від НАК "Нафтогаз України" не надійшло жодного платежу. Вже 13 травня у "Газпромі" 
повідомили, що направили НАКу попередній рахунок за червень вна суму $ 1,66 млрд. 

Дзеркало тижня 

13.05.2014. Україна готова заплатити за російський газ по 268 
доларів  

Якщо Росія відмовиться переглянути газову угоду, сторони зустрінуться в суді в Стокгольмі. 
Україна готова до ринкового підходу, і Росія повинна припинити використовувати газ як 

новий тип зброї, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк після зустрічі з президентом 
Європейської комісії Жозе Мануелем Баррозу в Брюсселі. 
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"Ми направили російському "Газпрому" предарбитражную ноту і закликали невідкладно 
переглянути угоду. Якщо Росія відмовиться, ми зустрінемося в суді в Стокгольмі. Залишилося 
менше 20 днів. І це останнє попередження Росії сісти за стіл переговорів і знайти рішення", - 
сказав Яценюк. 

Він підкреслив, що Кабінет міністрів України цінує зусилля Європейської комісії щодо 
проведення тристоронньої зустрічі між міністрами і комісарами з питань енергетики України, ЄС і 
Росії. 

Українська сторона, нагадав він, направила російському "Газпрому" офіційне лист з 
переліком вимог: "У разі того, якщо Росія продовжить ціну на газ в 268 доларів за тисячу кубічних 
метрів, яка вже була встановлена на перший квартал цього року, Україна в десятиденний термін 
заплатить за газ. Але в першу чергу ми повинні підписати угоду". 

"Ще одне важливе питання - Росія анексувала Крим. Росія заволоділа державною 
власністю України на сотні мільярдів доларів, в тому числі державною компанією 
"Чорноморнафтогаз". Вони вкрали понад двох мільярдів кубічних метрів українського природного 
газу. Вони вкради наші поля, наші компанії, наземні і підводні свердловини", - заявив Яценюк. 

Глава уряду наголосив, що стосовно цього українська сторона також звернеться в суд. 
Дзеркало тижня 

14.05.2014. Спікер Держдуми РФ вважає проведення виборів в 
Україні "меншим злом", ніж їх провал 

Спікер Державної думи РФ Сергій Наришкін вважає непроведення виборів президента 
України 25 травня «більшим злом, ніж їх проведення». 

«Мені важко уявити, що такі вибори можуть бути цілком легітимними. Але при цьому 
очевидно, що непроведення виборів ще сумніша ситуація. З двох бід треба вибирати меншу. 
Виходячи з того, що я сказав, ще раз можу повторити, що непроведення виборів ще сумніша і 
гірша ситуація», - сказав Наришкін в ефірі телеканалу «Росія 24». 

При цьому він вважає, що ступінь легітимності обраного президента буде «неповним», 
оскільки в двох областях України проходить антитерористична операція. 

Як повідомляв УНІАН, Рада ЄС 12 травня додала до списку осіб, яким заборонено в'їзд і чиї 
активи на території ЄС заморожені, прізвища ще трьох росіян і десяти українців, довівши 
загальний список санкцій таким чином до 61 особи. 

Також до списку щодо санкцій додано дві кримські компанії, які були конфісковані в 
України, - "Чорноморнафтогаз" і компанія "Феодосія". 

Крім того, Рада ЄС заявила, що Європейський Союз розглядатиме питання про посилення 
санкцій проти Росії, враховуючи її ставлення до майбутніх президентських виборів в Україні. 

"Рада візьме до уваги підготовчу роботу Єврокомісії і держав-членів щодо можливих 
адресних санкцій, згідно з рішенням Європейської ради в березні, і що подальші кроки будуть 
зроблені, враховуючи розвиток подій", - сказано у висновках Ради ЄС, схвалених 12 травня. 

"Європейський Союз, зокрема, зверне увагу на ставлення всіх сторін і поведінку щодо 
проведення вільних і справедливих президентських виборів, коли розглядатиме питання про 
можливі наступні заходи", - йдеться в документі. 

УНІАН 

14.05.2014. Медведєв уже не такий категоричний у питаннях 
газу 

Росія готова повернутися до переговорів про ціну і умови постачань російського газу в 
Україну тільки у тому випадку, якщо НАК «Нафтогаз України» сплатить «хоча б частину боргу» 
перед ВАТ «Газпром». Про це в середу заявив журналістам прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, 
повідомляють російські ЗМІ. «Ніхто ніколи не говорив: негайно віддайте чотири мільярди доларів. 
Але ви покажіть, що ви готові це робити. Якщо вони (НАК «Нафтогаз України». - Ред.) частину 
заплатять, це, як мінімум, - основа для розмов. Ми готові обговорювати, що нам робити з цією 
проблемою. Ми готові обговорювати те, яким чином нам підтримати зараз життя людей в Україні. 
У цьому сенсі, напевно, ми готові навіть у чомусь наступити на свої інтереси при обговоренні того, 
як нам далі з газу співпрацювати. Це, по суті, фінансова допомога", - сказав він. 

За словами Медведєва, Росія сподівається, що «наші європейські друзі змусять (Україну. - 
Ред.) хоча б частину грошей, які вона отримала, перевести «Газпрому». У ВАТ «Газпром» 
стверджують, що заборгованість НАК «Нафтогаз України» за постачання російського газу складає 
3,5 млрд дол. На днях російська сторона перевела Україну на передоплату, і 13 травня «Газпром» 
виставив «Нафтогазу» попередній рахунок за газ на червень. Україна повинна його сплатити до 3 
червня.  

Укрінформ 
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14.05.2014. Лавров турбується, що НАТО зв'яже Росії руки 
відносно України 

Лавров турбується, що НАТО зв яже Росії руки відносно України 
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 
Питання про вступ України до НАТО стосується, у тому числі, і Росії. 
Про це в інтерв'ю Bloomberg TV заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. 
"Спроби втягнути Україну в НАТО будуть дуже негативними для усієї системи європейської 

безпеки, і ми були б категорично проти цього", - сказав Лавров. 
Говорячи про перспективу входження України в ЄС, російський міністр хоча і сказав, що 

цей вибір залежить "від самої України", але "тонко" натякнув, що Україна "має усвідомлювати 
можливі наслідки для неї у зв'язку із зобов'язаннями у рамках СНД". 

Раніше Укрінформ повідомляв, що, за словами в.о. Президента України, Голови Верховної 
Ради України Олександра Турчинова, розгляд питання про вступ країни до НАТО можливий у 
тому випадку, якщо Росія не припинить погрожувати територіальній цілісності держави. 

Також нагадаємо, що кандидат на посаду Президента - Петро Порошенко - виступає за 
створення нового військового союзу між Україною і Заходом поза рамками НАТО. 

Укрінформ  

14.05.2014. Збитки України від анексії Криму зросли до 1 трлн 
грн 

Міністерство юстиції України оцінює збитки України від анексії Росією АР Крим в суму 
понад 1 трлн грн. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко. 

"Розмір шкоди постійно оновлюється... Зараз, після доповнень становить більше трильйона 
гривень", - сказав він на брифінгу. 

Нагадаємо, 28 квітня Міністерство юстиції України оцінило збитки від втрати Україною 
Криму в 950 мільярдів гривень. 

Тиждень 

США ТА КАНАДА 

04.05.2014. Канада розширила санкції проти Росії 

Прем'єр-міністра Канади Стівен Харпер оголосив про додаткові санкції проти Москви 
через "нелегальну окупацію" Росією української території. 

"Російська незаконна окупація території України і провокаційна військова активність 
залишаються предметом серйозної стурбованості міжнародної спільноти, - йдеться в заяві 
канадського прем'єра. 

За його словами, санкції продовжать економічний тиск на Росію і на тих, хто несе 
відповідальність за кризу в Україні. 

Прем'єр Канади зазначив, що санкції вводяться проти 16 російських компаній. Під санкції 
потрапили такі з них: "Акваника" , група "Волга" , банк "ІнвестКапіталБанк", банк "Собинбанк", 
компанія "Стройтрансгаз холдинг" та інші підприємства. 

BBC Україна 

03.05.2014. Держдеп США закликав світ об'єднати зусилля 
проти безглуздих смертей в Україні 

США оплакують разом з усіма українцями трагічну втрату життів в Одесі. Про це йдеться у 
офіційній заяві Державного департаменту США поширеній напередодні. 

Держдеп закликає міжнародне співтовариство у цей трагічний час об'єднати зусилля на 
підтримку українського народу. 

"Насильство та жорстокі побиття, які призвели до стількох безглуздих смертей 
неприйнятні. Ми закликаємо усі сторони працювати разом, щоб відновити спокій, закон та 
порядок, і ми закликаємо уряд України розпочати детальне розслідування та притягнути усіх 
винних до відповідальності", - йдеться у заяві. 

"Події у Одесі, які призвели до смертоносної пожежі у Будинку профспілок яскраво 
підкреслюють потребу негайної деескалації напруги в Україні. Насильство та зусилля 
дестабілізувати країну мають закінчитись. Ми знову закликаємо до негайного втілення забов'язань 
закріплених у Женеві 17-го квітня. США готові підтримати їх імплементацію", - говориться у 
документі. 
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Як повідомлялось, постійний представник США при ООН Саманта Пауер назвала події на 
Сході та Півдні України кампанією Росії, спрямованою на дестабілізацію ситуації в країні перед 
запланованими на 25 травня виборами президента. 

Тиждень 

07.05.2014. Нуланд вважає, що Росія повторює на сході України 
кримський сценарій  

Спочатку організовують протести у містах,потім залякують місцеве населення і за два 
тижні проводять фальшивий референдум, зазначила Нуланд. 

Москва планує анексувати схід України, застосовуючи ті самі методи, що і в Криму. Таку 
думку висловила Вікторія Нуланд, представник Держдепу США на слуханнях комітету Сенату з 
приводу ситуації в Україні, які пройшли у Вашингтоні. 

"Події від Слов'янська до Одеси розгортаються за кримським сценарієм: спочатку 
організовують протести у містах,потім залякують місцеве населення і за два тижні проводять 
фальшивий референдум, як призначений на 11 травня, у так званих Донецької та Луганської 
народних республіках", - підкреслила вона. 

Нуланд зазначила, що наступним кроком у Криму був прихід російських "миротворців" 
нібито для того, щоб захистити волевиявлення місцевих мешканців. "Російська військова 
інтервенція є чітким порушенням міжнародного законодавства і Росія нікого не обдурить, 
називаючи свої війська миротворцями", - заявила вона. 

Вона нагадала, що США підтримують проведення президентських виборів в Україні, які 
намагається саботувати Москва, і виділили понад 11 млн. доларів на сприяння їхньому прозорому 
проведенню. 

Окрім того, за її словами, ОБСЄ готується направити в Україну 1 тисячу спостерігачів - 
рекордну кількість в історії організації, кожен десятий з них буде зі США. 

У той же час, хоча учасники засідання позитивно оцінили спроби української влади 
провести демократичні вибори, частина з них висловила побоювання щодо можливості це 
зробити. Зокрема лунали застереження щодо забезпечення участі у виборах жителів східних 
областей і кримських татар. 

"Референдум" сепаратистів 11 травня як волевиявлення вони в цілому оцінили як 
нікчемний. Глава Freedom House Девід Крамер навіть назвав його "жартом". 

Питання щодо надання Україні військової допомоги і застосування нових санкцій проти 
Росії виявилося суперечливим. Незважаючи на намір утримати Москву від вторгнення, деякі 
учасники засідання знову висловили побоювання, що додаткові санкції можуть тільки дратувати 
президента РФ Володимира Путіна і дати йому стимул "отримати щось натомість". Окрім того, 
пролунала думка про те, що в Києві нібито попросили більше допомоги, ніж Вашингтон готовий 
дати. 

До остаточного висновку члени комітету ще не прийшли, консультації продовжаться у 
четвер, 8 травня 

Дзеркало тижня 

07.05.2014. США вважають санкції проти Росії ефективними 

Мінфін США вважає ефективними санкції проти Москви. Їхньою дією Вашингтон пояснив 
значний відтік капіталу з Росії. Також Вашингтон припиняє переговори з Москвою щодо FATCA.  

 За оцінками Вашингтона, запроваджені США проти Росії санкції мають суттєвий ефект. 
Помічник міністра фінансів США Деніел Глейзер повідомив у вівторок, 6 травня, у Конгресі, що 
санкції призвели до значного відтоку капіталу з Росії та звели практично до нуля зростання 
російського ВВП. 

США можуть застосувати "повний спектр санкцій" 
У ході слухань в комітеті закордонних справ верхньої палати Конресу - Сенаті, присвяченим 

ситуації в Україні, Глейзер заявив, що санкції посиляться у тому випадку, якщо Москва не 
припинить втручатись у внутрішні справи України. 

На думку американського чиновника, застосування повного спектру штрафних заходів 
може "викрити слабкість та уразливість російської економіки", повідомляє інформагенція AFP. 

Крім того, Глейзер відзначив, що Росія уже відчула наслідки застосованої проти неї 
економічної політики США. Зокрема, він пов'язав із санкціями 13-відсоткове падіння курсу акцій 
на російській фондовій біржі і той факт, що Центробанк Росії витратив 50 мільярдів доларів на 
підтримку курсу рубля. До того ж вартість кредитів для Москви зросла настільки, що уряду країни 
довелось 23 квітня припинити продаж боргових зобов'язань. 

За даними, оприлюдненими представником мінфіну США у Сенаті, відтік капіталу з Росії у 
2014 році може досягнути суми від 100 до 130 мільярдів доларів. При цьому помічник 
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американського міністра фінансів стверджує, що банк "Росія", який управляє значною частиною 
коштів оточення президента РФ Володимира Путіна, через санкції втратив мільярд доларів. 

Російські банки потраплять під податкові санкції США? 
Крім того, Глейзер повідомив, що через політичні розбіжності по Україні Вашингтон не 

збирається відновлювати з Москвою переговори про приєднання російських банків до 
американського режиму збору податкової інформації FATCA. 

Коментуючи питання про режим FATCA у межах діалогу Москви і Вашингтона, Глейзер 
повідомив сенаторів, що "у міністерства фінансів США на даному етапі немає наміру відновлювати 
переговори з Росією". Водночас Глейзер, який курує питання боротьби з фінансуванням тероризму 
і фінансової розвідки, уточнив, що "є окремі російські банки, які змогли задовольняти вимоги 
FATCA", повідомляє AFP. 

Що дають санкції? 
Як відомо, у 2010 році у США ухвалено закон, який передбачає, що іноземні фінансові 

установи повинні укласти угоди з федеральним податковим відомством США - Службою 
внутрішніх доходів - з метою виявлення рахунків американських платників податків та 
інформування про них. 

Закон зобов'язує неамериканські банки направляти до СВД дані про рахунки 
американських резидентів - фізичних та юридичних осіб. У випадку непідписання відповідної 
угоди з США проти банків діятимуть санкції у виді стягнень в розмірі 30 відсотків з усіх платежів 
на користь цих банків, що проводяться з використанням коррахунків в американських банках. 

Закон набирає чинності з 1 липня, реєстрація іноземних банків у податкових органах США 
тривала до 5 травня. 

Німецька хвиля  

12.05.2014. Україна отримає від Міноборони США обладнання 
для посилення кордону вартістю $7 млн 

Україна отримає від Міноборони США обладнання для посилення кордону вартістю $7 млн 
Державна прикордонна служба України отримає від Міністерства оборони США 

додатковий пакет допомоги в розмірі 7 млн дол. для забезпечення потреб безпеки на державному 
кордоні. 

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ Держприкордонслужби, частину 
обладнання, призначеного для посилення охорони кордону, прикордонна служба України вже 
почала отримувати в рамках проекту міжнародно-технічної допомоги, а саме: паливні насоси, 
колючий дріт, акумулятори для автомобілів, запчастини, біноклі, засоби зв'язку для забезпечення 
охорони кордону. 

Близько 3 млн дол. буде надано для підтримки персоналу Державної прикордонної служби 
України, який виконує свої завдання на кордоні. На ці кошти буде придбано палатки, службові 
модулі, генератори напруги, обігрівачі, цистерни для питної води і палива. Ще близько 4 млн дол. 
буде витрачено для покращення потенціалу прикордонного відомства, а саме: закупівлі 
обладнання для забезпечення зв'язку, технічного контролю і спостереження, поінформували у 
Держприкордонслужби. 

Уся техніка та обладнання будуть закуплені офісом агентства зменшення загроз при 
Посольстві США в Україні та передана прикордонному відомству протягом трьох місяців, йдеться в 
повідомленні. 

УНІАН 

13.05.2014. Канада також запровадила нові санкції через 
сиутацію в Україні 

Канада запровадила додаткові санкції у зв'язку з кризою в Україні. Як передала британська 
телерадіомовна корпорація BBC, економічні санкції стосуються шести українських та шести 
російських офіційних осіб, їм також заборонили в'їзд до країни. 

Ідеться про людей, які "несуть політичну відповідальність за цю кризу", наголосили у 
повідомленні. 

До нового переліку санкцій Канади Канади увійшли начальник російського Генштабу 
Валерій Герасимов, заступники голови Держдуми - єдинороси Сергій Неверов і Людмила 
Швецова, самопроголошений "народний губернатор" Луганської області Герман Прокопів, лідери 
самопроголошеної "Донецької народної республіки" Андрій Пургін і Денис Пушилін, один з 
лідерів "народного ополчення Донбасу" Сергій Циплаков, один з лідерів сепаратистів на сході 
України Ігор Стрєлков та інші. 
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"Ситуація в Україні є серйозним порушенням міжнародного миру і безпеки", - наводять у 
повідомленні слова канадського прем'єр-міністра Стівена Харпера, посилаючись на його 
офіційний сайт. 

Напередодні Європейський Союз Клацнути оголосив імена людей, які увійшли до нового 
списку санкцій у зв'язку з кризою в Україні.  

BBC Україна 

14.05.2014. США і ЄС говорять про малу ймовірність 
секторальних санкцій проти Росії 

США і ЄС побоюються, що введення широких обмежень щодо енергетичної та фінансової 
сфери Росії може викликати відповідну реакцію Москви, небезпечну серйозними економічними 
втратами. 

Офіційні особи у Сполучених Штатах і Європейському Союзі відкидають ймовірність 
введення санкцій проти цілих секторів російської економіки, вважаючи за краще нарощувати тиск 
точковими санкціями проти окремих осіб і компаній, повідомляє Bloomberg. 

Вони побоюються, що введення широких обмежень щодо енергетичної та фінансової сфери 
Росії може викликати відповідну реакцію Москви, небезпечну серйозними економічними 
втратами. 

"Ми повинні діяти дуже обережно, щоб не нашкодити собі більше, ніж протилежній 
стороні", - заявив 13 травня у Брюсселі міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. 

"Немов на підтвердження здатності Росії використовувати економічний вплив, щоб посіяти 
розбрат між супротивниками, уряд Франції цього тижня оголосив про те, що поставить Росії 
вертольотоносці типу "Містраль", як і було заплановано, відкинувши прохання від європейських і 
американських союзників про розірвання угоди", - йдеться у статті. 

Проте секторальні санкції не було повністю списано з рахунків: на зустрічі у Брюсселі 
міністри закордонних справ ЄС пообіцяли прискорити приготування до широкомасштабних 
санкцій на випадок, якщо Росія завадить президентським виборам в Україні. 

Тим часом Євросоюз вперше з початку кризи ввів санкції проти компаній, у тому числі 
проти експропрійованого після анексії Криму "Чорноморнафтогазу". ЄС також додав у свій чорний 
список 13 прізвищ. Серед інших, до нього потрапили В'ячеслав Володін, перший заступник 
керівника адміністрації президента, і командувач ПДВ Володимир Шаманов. 

Минулого тижня в інтерв'ю Bloomberg TV міністр фінансів США Джейкоб Лью також 
підкреслив необхідність уникнути відповідної реакції Москви, підкресливши при цьому, що має всі 
повноваження ввести санкції проти цілих галузей російської економіки. "Наша мета в даному 
випадку - не нашкодити європейській економіці, економіці США. Мова йде не про те, щоб 
заподіяти шкоду російському народові, а про чинення тиску на президента Путіна для того, щоб 
він змінив свою політику", - наводить слова Лью Клімасінська. 

За словами міністра, Путін розуміє, що ми готові піти на це, незважаючи на наявність 
наслідків другого порядку, яких ми хотіли б уникнути".  

Дзеркало тижня  

14.05.2014. США спростували слова Путіна, опублікувавши нові 
знімки військ РФ біля кордону України 

За даними Держдепу, загалом Росія зосередила на кордоні з Україною 40 тисяч солдатів, 
ще 25 тисяч дислоковані у Криму. На думку США, розташована неподалік від кордону техніка 
повинна "залякати уряд України, і може бути використана для вторгнення". 

Держдепартамент США скористався нещодавньою порадою президента РФ Володимира 
Путіна з'ясувати справжній стан російських військ на російсько-українському кордоні за 
допомогою космосу. Втім, отримані Держдепом дані дозволили йому зробити зовсім не ті 
висновки, на яких наполягав Путін, передає Reuters. Нова інформація свідчить, що нещодавні 
заяви Путіна про відведення російських військ від кордону України не відповідають дійсності, 
заявив представник Об'єднаного комітету начальників штабів НАТО полковник Мартин Дауні. Як 
доказ Держдеп пред'явив супутникові знімки від 12 травня, на яких видно групу російської 
бронетехніки, яка як і раніше знаходиться неподалік від кордону України. Знімки опубліковано у 
записі Держдепартаменту у Twitter, присвяченому ситуацію в Україні (UkrProgress), а також в 
записі НАТО. У Держдепі стверджують, що вони були зроблені в Ростовській області за 75 км від 
кордону України. Транспортні засоби є також на фотографії від 23 березня, зробленій в тому ж 
районі. Знімки, опубліковані Держдепом, також показують, що 9 травня близько 20 російських 
вертольотів знаходилися у районі Бєлгорода, поруч з українським кордоном. Вертольоти показані 
на фотографії того ж майданчику від 26 березня, тоді як на знімку від 22 березня їх немає. За 
даними Держдепу, загалом Росія зосередила на кордоні з Україною 40 тисяч солдатів, ще 25 тисяч 
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дислоковані в Криму. На думку США, розташована неподалік від кордону техніка повинна 
"залякати уряд України, і може бути використана для вторгнення". 

Раніше Держдеп неодноразово публікував знімки, які підтверджують наявність військ 
поблизу кордону з Україною. Міноборони Росії всі звинувачення відкидало. У відповідь на 
попередню публікацію знімків - у квітні цього року - у російському військовому відомстві заявили, 
що фотографії було зроблено в серпні 2013-го. Офіційні представники НАТО спростували це 
твердження, уточнивши, що знімки свіжі. 

11 травня міністр оборони США Чак Гейгел заявив, що російські війська не було відведено 
від кордону з Україною. Раніше про те саме заявляв керівник НАТО Андерс Фог Расмуссен, якому 
МЗС РФ поставив діагноз, порадивши почитати заяву Путіна. 

7 травня на зустрічі з головою ОБСЄ Дідьє Буркхальтером Путін заявив, що РФ відвела 
війська від кордону з Україною в місця постійних навчань, і це легко перевіряється сучасними 
засобами розвідки, у тому числі з космосу. 

Дзеркало тижня 

КРАЇНИ АЗІЇ ТА БЛИЗЬКОГО СХОДУ 
ТУРЕЧЧИНА 

06.05.2014. Туреччина засудила заборону в’їзду до Криму 
Джемілєву 

МЗС Туреччини засудило заборону в’їзду до Криму лідеру кримськотатарського народу 
Мустафі Джемілєву з боку Росії. "Підстав і пояснень цьому немає. Ми в жодному разі не зможемо 
прийняти такі заходи, більше того – засуджуємо їх", - говориться у офіційній заяві, розміщеній на 
сайті відомства. МЗС Туреччини також попередило "зацікавлені сторони", що погрози, які були 
здійснені на адресу голови Меджлісу Рефата Чубарова та інших кримських татар, що зустрічали 
пана Джемілєва 3 травня на кордоні Криму "з демократичним і миротворчім настроєм", можуть 
призвести до негативних наслідків. 

У заяві підкреслюється, що Меджліс є "єдиним представницьким органом кримських 
татар", який, не дивлячись на будь-які складнощі, завжди вирішував свої проблеми виключно 
демократичним шляхом. А тому, вважає зовнішньополітичне відомство Туреччини, "необережні 
заходи відносно Меджлісу можуть призвести до напруги в регіоні та серйозних наслідків". 

У цьому контексті Туреччина нагадала, що Меджліс також офіційно визнаний Верховною 
Радою України. 

"Очікуємо від вас (зацікавлених сторін, - ред..) поваги демократичних прав та свобод 
кримських татар та його єдиного представницького органу", - йдеться наприкінці документу. 

BBC Україна 


